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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000026-21.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ADOLFO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - 19004-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

banco hasbc (RÉU)

BANCO ITAU S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000026-21.2016.8.11.0007 

AUTOR: JOSE CARLOS ADOLFO DE FREITAS Advogado(s) do 

reclamante: ANTONIO ALVES DA SILVA RÉU: BANCO ITAU S/A e outros 

Vistos. INTIME-SE a parte Autora, a fim de informar os dados da conta 

bancária para a qual será transferido o valor depositado na Conta Judicial, 

no prazo de 5 (cinco) dias. No mais, aguarde-se o cumprimento da 

decisão de Id 4275217. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Intimem-se. Às providências. Alta Floresta, 7 de dezembro de 

2016. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 1ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001113-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON RICARDO JORGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - 332099-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO COLICCHIO DOS SANTOS (RÉU)

LUIZ CARLOS BACANELO (RÉU)

SONIA MARIA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001113-12.2016.8.11.0007 

AUTOR: VANDERSON RICARDO JORGE Advogado(s) do reclamante: ANA 

CAROLINA MORAES ABOIN RÉU: SONIA MARIA ALVES e outros (2) 

Vistos. Recebo a inicial e sua emenda. DEFIRO a gratuidade de justiça, 

com lastro no §3º, do art. 99, do CPC, consignando que em caso de 

constatação de má-fé quanto à declaração de hipossuficiência poderá ser 

aplicada a sanção prevista no parágrafo único, do art. 100, do CPC. A 

presente demanda tramitará sob a égide da Lei nº 13.105/15, e, portanto, 

segundo as normas procedimentais atinentes ao novo Procedimento 

Comum, nos termos do art. 318 e ss. do referido diploma legal. Outrossim, 

nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 09 de fevereiro de 2017, às 13:40 horas, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca. 

CITE-SE a parte requerida, POR VIA POSTAL, e intime-se a parte 

requerente, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR (art. 455, CPC), a fim de 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente. Consigne-se em nos mandados 

destinados às partesdestinados aos Requeridos e r da causa.es entos 

para com o Procedimento Comum que o não comparecimento injustificado 

será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será 

sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da causa. O 

mandado deverá indicar, expressamente, que o prazo para contestar se 

dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, 

INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, para, no prazo 

de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, no prazo comum 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

sob pena de preclusão. Cumpra-se. Alta Floresta, 7 de dezembro de 2016. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000331-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - 19520-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL DE ARAUJO LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000331-05.2016.8.11.0007 

AUTOR: JULIANA MARIA LOURENCO Advogado(s) do reclamante: ELEN 

DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA RÉU: EMANUEL DE ARAUJO LIMA 

Vistos. DEFIRO em parte o postulado no Id 4332050. Dessa forma, 

oficie-se à Secretaria de Estado e Saúde de Mato Grosso – SES, a fim de 

que realize o desconto do valor de 15% (quinze por cento) dos 

rendimentos do Requerido, a ser depositado na conta da genitora do 

menor, Sra. Juliana Maria Lourenço (Caixa Econômica Federal, agência 

1385, conta poupança 0082006-6, operação 013). Todavia, com relação 

ao item II do pleito sob Id 4332050, entendo que incumbe inicialmente à 

parte Autora o ônus de buscar, por meios próprios, informações acerca 

da remuneração do Requerido. Ademais, considerando que a conciliação 

restou inexitosa, conforme termo de audiência sob Id 4309951, 

aguarde-se o prazo de resposta do Requerido, a qual independe de nova 

intimação. Decorrido o prazo, certifique-se. Após, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação e conclusos. Intimem-se. Às 

providências. Alta Floresta, 7 de dezembro de 2016. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34482 Nr: 47-97.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Generosa Martins Coelho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DETERMINO a retificação dos autos, as páginas serem 

renumeradas a partir da folha 211.

NO MOMENTO do recebimento da verba principal, pela Autora, será devida 

a verba honorária.

Dessa forma, intime-se a nobre causídica para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe os dados pessoais e bancários da parte Autora, a fim de que 

seja possível a confecção do Alvará Judicial quanto à verba principal.

No mais, quanto aos honorários sucumbenciais, já depositados (fl. 201), 

DETERMINO a expedição de Alvará Judicial em favor da causídica, 

conforme dados apresentados à fl. 221.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38320 Nr: 3780-71.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wander Luiz Pereira, Dezulina Bernardino Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 5 de 419



Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (artigo 535, § 3º, inciso I, NCPC).

Observe-se, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.

Observe-se, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 405, de 

09/06/2016, do Conselho da Justiça Federal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131223 Nr: 5834-58.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Faustino Cardoso Ferrarezi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradescard

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:18.383, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradescard S/A 

visando sanar a contradição supostamente existente na sentença 

proferida às fl. 73/75, no que se refere a devolução de valores 

descontados do benefício previdenciário da autora.

Pois bem.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação do Embargado para que se manifeste no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100614 Nr: 2417-05.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclecio Alberto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Stabeline Minhoto - 

OAB:26.346, Nadir Gonçalves de Aquino - OAB:OAB/MT 116.353, 

Paulo Henrique Corrêa Minhoto - OAB:177.342/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, item 7.4.1, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da proposta de honorários periciais(fls. 360/361).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 144059 Nr: 5224-56.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Jardim

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, item 7.4.1, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação dos 

advogados das partes, para, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do Laudo pericial encartado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108492 Nr: 3935-93.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Montanhas Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araujo - 

OAB:MT13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, DEFIRO o postulado retro, restando comprovado nos autos 

que a Requerente se trata de pessoa idosa (documentos de fl. 23).

Dessa forma, deve o presente feito ter prioridade na tramitação, nos 

termos do art. 1.048, inciso I, do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

inserir as tarjas de identificação na lateral dos autos.

Outrossim, OFICIE-SE novamente à Comarca de Cuiabá (Juízo da Vara 

Especializada em Falências, Concordatas e Cartas Precatórias), 

solicitando informações acerca do cumprimento da Carta Precatória 

expedida para citação do requerido, no prazo de 10 (dez) dias.

Ademais, considerando a recalcitrância por parte daquele Juízo, determino 

a extração de cópias dos presentes autos e envio à Diretoria do Foro da 

Comarca de Cuiabá, para as devidas providências.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123791 Nr: 1716-39.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Martins de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14935, VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - OAB:13142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimãrães de Andrade - OAB:78.069-MG, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG, Diogo Ibrahim Campos - 

OAB:13296/MT, Franssiely Longhini Carlos Possamae - 

OAB:19968/O MT, LUCAS QUINTINO DE ALMEIDA LACERDA - 

OAB:129.651/MG, LUIZ OTÁVIO PIRES GUERRA - OAB:111.110/MG

 Vistos etc.

Recebo o presente recurso.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

INTIME-se a APELADA para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá argüir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-se 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do 

art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 

disposto no item 2.3.20 da CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131825 Nr: 6135-05.2015.811.0007
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Goulart, Nadir Terezinha Busatta 

Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:13578/A, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A/MT, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, item 7.4.1, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do advogado 

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

da Certidão de fls. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56298 Nr: 880-13.2008.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPC, HPPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JXdC

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

OAB:8054/MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC, Higor Huynter 

Carinhena - OAB:8061-B/MT, Samara Corinta Hammoud Costa - 

OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanetho Barreto Araújo - 

OAB:14183'

 Vistos.

Defiro a inclusão da causídica de fls. 191/192, com as devidas 

retificações.

 Tendo em vista a devolução da Carta Precatória de fls. 179/188, Intime-se 

a exequente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, acerca da 

Impugnação a Execução de alimentos de fls. 181-verso/183 e documentos 

de fls. 183-verso/188.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143826 Nr: 5080-82.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider - DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar 

a contestação acostada aos autos..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127975 Nr: 4072-07.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilmara Aparecida Terres Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Cristina Cibeli de Souza Serenza - 

OAB:5.678/MS, Danilo Silva Oliveira - OAB:15.359-B/MS, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, Renato Chagas Correia 

da Silva - OAB:5871-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taciani Fabiani - OAB:17355

 Vistos. Trata-se de Ação Monitória aforada por HSBC Bank Brasil S/A. em 

face de Cilmara Aparecida Terres Passarini, ambos devidamente 

qualificados nos autos, com alicerce no Contrato de Abertura de Conta e 

Termo de Opção n.º 0815-00088-19 e no Contrato de Mútuo na Forma 

Operacional de Empréstimo Rotativo Integrada n.º 0815-000888-19’. (...) 

Nesta toada, consoante certificado à fl. 109, a requerida, devidamente 

citada, não realizou o pagamento e não apresentou embargos, razão que 

enseja o acolhimento do pedido de conversão do mandado inicial em 

mandado executivo. Pelo esposado, DEFIRO o pedido de fl. 111. Intime-se 

a executada para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo 

de 3 (três) dias, a contar da citação. Caso a executada possua cadastro 

na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de Processo Civil, a 

citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. Do 

mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. Não encontrada a executada, havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art. 830, do Código de Processo Civil. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. (...) A 

presente decisão, assinada devidamente instruída, servirá como carta, 

mandado ou ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102562 Nr: 4031-45.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Pereira Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moto Honda da Amazonia Ltda, Alta Floresta 

Motos Ltda.

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josélia Francisco - 

OAB:OAB/SP 230.606, Marcio Rode - OAB:MT 9.447, Patrícia Jorge 

da Cunha Viana Dantas - OAB:MT 8014, Renato Rodrigues Coutinho 

- OAB:14.393-MT

 Vistos.Considerando-se a proposta de honorários periciais (fls. 182/183) 

e as impugnações apresentadas (fls. 185 e 186/190), passo a fixar o 

valor desta verba honorária.(...).DECIDO.Compulsando os autos, verifico 

que as razões apresentadas pelas requeridas procedem.Com efeito, a 

prova pericial deferida por este Juízo apresenta baixo grau de amplitude e 

complexidade. (...) Dessa forma, REDUZO a verba honorária, fixando-a em 

R$ 3.000,00 (três mil reais).ISTO POSTO, intimem-se as Requeridas para 

que depositem em Juízo o valor dos honorários periciais, na proporção de 

50% (cinquenta por cento) do valor, ou seja, R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) para cada uma, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de desistência tácita da realização da prova pericial.Caso decorra in albis 

o prazo para o depósito da verba honorária, vistas às partes para suas 

alegações finais, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias.Realizado o 

depósito pericial, intime-se a empresa Real Brasil Consultoria Ltda para 

que designe data para o início dos trabalhos periciais (intimando-se as 

partes para o seu acompanhamento).Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124637 Nr: 2149-43.2015.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHdOF, TdOF, VLdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT, Wagner Jeferson Miranda - OAB:MT/19323-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de 

Processo Civil e CONDENO o Requerido Aparecido Donizete Fontana a 

pagar mensalmente aos seus filhos Ademir Henrique de Oliveira Fontana e 

Tamiliy de Oliveira Fontanta, à título de alimentos, a quantia de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, atualmente corresponde ao valor 

de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), a ser pago até o dia 10 de 

cada mês, a ser entregue à genitora dos Autores, mediante recibo. Após o 
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trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos.Diante da 

sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários 

advocatícios de seu patrono, sendo que as custas processuais serão 

rateadas igualmente entre as partes, estando suspensa a exigibilidade em 

razão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98, §§ 2º e 3º do CPC, quanto à Autora.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131825 Nr: 6135-05.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Goulart, Nadir Terezinha Busatta 

Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:13578/A, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A/MT, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos.

Intime-se o Exequente, a fim de manifestar-se com relação ao pleito de fls. 

65/75, considerando o disposto no art. 835, § 3º do CPC, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para deliberações pertinentes, COM 

URGÊNCIA, tendo em vista o bloqueio de valores (fls. 60/61).

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-156 1ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001287-21.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001287-21.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: ELISANGELA DE SOUZA EXECUTADO: CLAUDINEI 

APARECIDO DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de 

sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos 

proposta por Matheus de Souza de Oliveira e Gabriel de Souza de Oliveira, 

representados por sua genitora Elisangela de Souza em face de Claudinei 

Aparecido de Oliveira. A Exequente requer o desarquivamento dos autos 

da ação de origem (nº 1910-39.2015.811.0007 – Código 124148), bem 

como, o cumprimento de sentença disposto no art. 523 e 528, § 7º, ambos 

do NCPC. Com a inicial foram coligidos documentos ao PJe. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e DECIDO. Analisando 

detidamente os autos, bem como, em consulta ao Sistema Apolo, verifico 

que ação de origem (ação de alimentos), onde a parte Exequente pleiteia o 

desarquivamento e onde supostamente houve a formação do título a ser 

executado, tramitou perante o Juízo da 3ª Vara desta Comarca (Processo 

nº 1910-39.2015.811.0007 – Código 124148). Pois bem. Considerando o 

disposto no art. 516, inciso II e art. 528, § 9º, ambos do NCPC, o 

cumprimento de sentença será efetuado no Juízo que decidiu a demanda 

de origem, ou, no Juízo do domicílio do exequente: Art. 516. O cumprimento 

da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; Art. 528. No cumprimento de sentença que 

condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão 

interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, 

mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) § 

9o Além das opções previstas no art. 516 , parágrafo único, o exequente 

pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao 

pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Ademais, 

cumpre ressaltar que, pela disposição do artigo 531, § 2º, do NCPC, a 

execução de alimentos oriunda de título judicial será processada nos 

próprios autos da ação principal, a depender, se os alimentos são 

provisórios ou definitivos: Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se 

aos alimentos definitivos ou provisórios. (...) § 2o O cumprimento definitivo 

da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em 

que tenha sido proferida a sentença. No caso em tela, trata-se de título 

judicial oriundo de sentença transitada em julgado, proferida em processo 

físico, de forma que a competência para processar e julgar a presente 

demanda será do Juízo da 3ª Vara local (Processo nº 

1910-39.2015.811.0007 – Código 124148), onde foram fixados os 

alimentos. Portanto, em observância ao disposto no art. 516, inciso II, do 

NCPC, DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e julgamento do presente 

feito e o faço para o fim DETERMINAR sua REMESSA ao r. Juízo da 3ª 

Vara desta Comarca. Intime-se. CUMPRA-SE, procedendo-se às baixas e 

cautelas de praxe. Alta Floresta, 9 de dezembro de 2016. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001019-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE CARVALHO SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001019-64.2016.8.11.0007 

AUTOR: IVONETE CARVALHO SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Jamily Antonia Santos de Araújo, representada 

por sua genitora, Ivonete Carvalho Santos propôs a presente Ação 

Previdenciária para o recebimento de benefício LOAS em face do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício, eis que se trata de 

pessoa portadora de deficiência mental irreversível, bem como pela 

impossibilidade de prover a sua própria manutenção e de sua família. Com 

a inicial foram coligidos documentos ao PJe. A parte autora emendou a 

inicial (Id 432965), conforme determinado no Id 4142314. Os autos 

vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento e DECIDO. DEFIRO 

a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação 

da Requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes 

para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do 

Art. 99, da Lei 13.105/15. Ainda, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária, 

nos termos do art. 1.048, inciso I, do NCPC. Entendo necessário, para 

análise da tutela de urgência, a realização de perícia médica. In casu, 

através do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, 

a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, 

em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como à estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

determino a imediata realização de ESTUDO SOCIAL na residência da 

parte autora, com o fim de verificar o preenchimento do requisito objetivo 

previsto na Lei n.º 8.742/93, consistente na condição de hipossuficiência 

econômica e, para tanto, NOMEIO a Assistente Social credenciada nesta 

Comarca para realização do estudo social na residência da parte autora. 

ENCAMINHE-SE à Assistente Social cópia da inicial, da presente decisão e 

dos quesitos eventualmente apresentados pela parte autora e dos 

quesitos ofertados pelo INSS (arquivados na Secretaria da Vara), 

consignando o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo de estudo 

social ao Juízo. Competirá à Assistente Social verificar a real condição 

financeira do núcleo familiar da parte autora, relatando minuciosamente 

acerca da residência, se trata-se de imóvel próprio ou alugado, qual a 

quantidade de cômodos na casa, quais os bens móveis que guarnecem à 

residência, se possui veículos, qual a renda auferida pela família e outras 

informações relevantes ao deslinde da causa, devendo ainda responder 

aos quesitos formulados pelas partes. Outrossim, nos termos do Convênio 

nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO perito judicial o Dr. Duarte 

Antonio Guerra - CRM 4336 MT, razão por que FIXO os honorários em R$ 

200,00 (duzentos reais), em observância à tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos 

interessados. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, dos quesitos 
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apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste 

Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra 

mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A deficiência ocasiona 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial? Qual o grau do impedimento? c) Os impedimentos, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas? d) A 

parte autora em razão da deficiência que o acomete e dos impedimentos 

ocasionados é capaz de gerir sua própria vida sem a intervenção de 

terceiros? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE 

a parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Após a juntada do relatório de estudo social e 

do laudo pericial, CITE-SE o requerido, com o encaminhamento dos autos, 

devendo constar as advertências dos artigos 344 e que o prazo para 

contestar é de sessenta (60) dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca dos laudos, consignando que o silêncio importará na 

presunção de concordância. Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o relatório de estudo 

social e sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in albis” para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais no sistema da 

assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme Resolução nº 

00305/2014-CJF. Por fim, façam os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 7 de dezembro de 2016. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001205-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO GERVASIO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - 0013120-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001205-87.2016.8.11.0007 

AUTOR: VITORIO GERVASIO NETO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Restabelecimento do 

Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez e pedido de tutela de 

urgência proposta por Vitório Gervásio Neto em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS. Assevera que a despeito do preenchimento dos 

requisitos legais e do pedido de reconsideração (via administrativa) 

efetivado no dia 26/02/2016, a Autarquia requerida negou indevidamente o 

benefício de auxílio-doença (n.º 6105102082). Com a inicial coligiu 

documentos ao PJe. Determinada a emenda à inicial (Id 4304338), a fim de 

ser indicado o endereço eletrônico da parte REQUERIDA, o Autor 

manifestou-se conforme Id 4330635. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, vislumbro o claro EQUÍVOCO do causídico 

da parte Autora na manifestação de Id 4330635, eis que foi intimado para 

emendar a inicial, a fim de integrar a qualificação da parte REQUERIDA, 

indicando o seu endereço eletrônico, e não do Autor, conforme despacho 

de Id 4304338. Com efeito, não houve o escorreito cumprimento da ordem 

de emenda à inicial, eis que já constava na exordial que o Autor não 

possui endereço eletrônico, deixando-se de apresentar o da parte 

REQUERIDA. Todavia, a negligência do causídico não deve acarretar 

prejuízo à parte jurisdicionada, motivo pelo qual, atendo-me ao princípio da 

primazia do julgamento de mérito, espírito do novo ordenamento 

processual civil, RECEBO a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação do Autor (pessoa física) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Vislumbro 

que há requerimento de tutela de urgência em caráter liminar com o 

escopo de ver implantado o benefício requerido pelo Autor. Todavia, 

compulsando as provas contidas nos autos, em especial os documentos 

médicos, não há segura probabilidade do direito a respaldar a concessão, 

em caráter liminar, da tutela provisória requerida. Isto porque há dúvidas 

quanto à incapacidade laboral da parte autora e sua real condição de 

saúde. Pelo exposto, postergo a apreciação da tutela de urgência para a 

após a resposta da autarquia requerida, a qual se dará quando 

apresentado o laudo da perícia a ser realizada na parte autora, conforme 

requerido na exordial, que será adiante determinada. Dessa forma, 

DETERMINO a intimação da parte autora, a fim de que apresente os 

quesitos no prazo de 05 (cinco) dias. Nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, e da Resolução n.º 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, 

NOMEIO como perito judicial a fisioterapeuta Aline Francinelly Rezende da 

Silva Arpini, para efetuar perícia na parte autora, independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos 

reais), em observância à tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, 

sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado 

pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. 

ENCAMINHE-SE a Sra. Perita cópia da inicial, dos quesitos a serem 

apresentados pela parte autora, caso apresente-os no prazo determinado, 

de eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se 

encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria 

da Vara). Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é 

portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora 

é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, 

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Em decorrência do Ofício 

Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de 

comparecimento dos procuradores da autarquia requerida por 

insuficiência de recursos humanos. Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido para, querendo, 

contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias (caput do art. 335 do 

NCPC), contados a partir do disposto no art. 231, devendo constar do 

mandado as advertências legais (art. 334 do NCPC), bem como para a 

apresentação de quesitos. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (dez) 

dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

partes ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento 

dos honorários periciais. Decorrido o prazo sem a resposta do INSS, 

certifique-se. Por fim, façam os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 7 de dezembro de 

2016. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000731-19.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - 0020342-A/MT (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - 22276-O/MT (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - 0019537-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de quinze (15) dias, 

querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 68657 Nr: 1622-67.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retífica de Motores Brasil Ltda - RETIBRÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia-CREA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda de Siqueira Arruda 

Campião - OAB:9955, Helmut Flávio Preza Daltro - OAB:7285, João 

Ricardo Moreira - OAB:7881, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:11.291, Tatyane Cavalcanti de Albuquerque - OAB:8508/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

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

para efetuar o pagamentos das custas processuais no valor de R$ 376,85 

e taxa judiciária no valor de R$ 128,44, no prazo de 5 dias, conforme 

sentença de fls. 78/82.

 Advertência: Caso não seja comprovado o recolhimento, conforme 

orientado acima, referido débito será remetido ao Departamento de 

Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de encaminhamento a 

protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107886 Nr: 3292-38.2013.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFK

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

OAB:14428-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):A quem possa interessar

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos. Maria Gélia Nonato Freire propôs Ação de Interdição 

contra Douglas Freire Kynast, ambos devidamente qualificadas nos autos, 

alegando, em síntese, que o interditando possui deficiência mental, não 

possuindo, portanto, capacidade de reger os atos de sua vida. Requer ao 

final a procedência da presente ação, decretando-se a interdição do 

requerido. Vieram com a inicial os documentos de fls. 13/46. Às fls. 48/49 

foi deferida a liminar e nomeada a autora curadora provisória do 

interditando. Realizou-se o interrogatório do interditando à fl. 70/v. O 

interditando não apresentou impugnação ao pedido, conforme certidão de 

fl. 73. Laudo médico à fl. 91, atestando a limitação mental do requerido. À 

fl. 98, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pela 

procedência do pedido inicial, com a decretação da interdição do requerido 

e nomeação da requerente como sua curadora. É o relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Sem maiores delongas, procede a pretensão da 

requerente no sentido de se decretar a interdição do requerido, senão 

vejamos. A deficiência mental do interditando restou devidamente 

demonstrada quando em seu interrogatório, por ser evidente a deficiência 

mental e por não ter o interditando apresentado resposta (fl. 73). 

Outrossim, através do Laudo Pericial elaborado pelo perito nomeado, 

detectou-se que o requerido é portador de deficiência mental irreversível, 

não tendo, conseqüentemente, discernimento para os atos da vida civil (fl. 

91). Assim, restou devidamente comprovado nos autos ser o interditando 

portador de deficiência mental, o que, conseqüentemente, retira-lhe a 

capacidade de discernimento para a prática dos atos da vida civil, 

necessitando, para tanto, de pessoa devidamente habilitada. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 755, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a Ação de Interdição proposta por Maria Gélia Nonato Freire, 

para decretar a interdição de Douglas Freire Kynast, nomeando-lhe como 

curadora a requerente, sua genitora. Em consequência, julgo extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Custas 

e despesas processuais já recolhidas. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, CUMPRA-SE com o determinado no art. 755, § 

3º, do CPC e art. 93, da Lei n.º 6.015/73. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91075 Nr: 170-85.2011.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurora Ana Sangaletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Telles de Oliveira - Espólio, Maria 

Aparecida Telles de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Claudio da Silva - 

OAB:11.316-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

requerida, para manifestação sobre a proposta de honorários periciais 

provisórios, consoante fls. 634/637, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56466 Nr: 1037-83.2008.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira de Sá Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT 15.562/0

 Vistos, etc.

1) Diante da atualização do débito pelo Contador Judicial (fl. 898), nos 

termos do disposto no artigo 860, do CPC, DEFIRO o pleito formulado pelo 

exequente às fls. 841/845, para o fim de averbação do reforço de 

penhora, com destaque, nos autos nº 1793-08.2007, Cód. 24581, em 

trâmite na 1ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, fazendo constar o valor 

atualizado do crédito do exequente.

 2) Após, INTIME-SE a parte devedora da penhora e avaliação, 

CONSIGNANDO-SE que, inobstante seja necessária a intimação do 

devedor para cada reforço de penhora, serve esta apenas para 

garantir-lhe o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório atinentes 

às questões de ordem pública (realizado por simples petição), uma vez 

que, consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, não há reabertura do prazo para apresentação de impugnação ao 

cumprimento de sentença. (STJ - Resp: 1523916 pr 2015/0070904-9, 
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Relator: Ministra Assusete Magalhães, Data de publicação: DJ 

12/06/2015).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128540 Nr: 4364-89.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair dias Ferreira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte 

requerente, por meio de seu advogado, da sentença de fls. 56/57, 

consoante dispositivo final a seguir transcrito: “...Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do atual Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito. - Sem custas, 

nos termos do artigo 4°, § 1° da Lei 1.060/1950. - Requisitem-se através 

da AJG o pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 234,80 

(duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), eis que já consta o 

cadastro da médica nomeada à fl. 29 neste sistema. - INTIME-SE a parte 

autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, 

remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. - Certificado o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo. - 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96653 Nr: 5119-55.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Maria de Lima Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o(a) 

Procurador(a) da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se nestes autos acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103808 Nr: 5553-10.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clourinda Aparecida Vergani Ioca

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o(a) 

Procurador(a) da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se nestes autos acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96477 Nr: 4928-10.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cassia Dias Ltda - ME, Wagner 

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte autora, para efetuar o recolhimento da diligência, referente à 

Condução do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 39,86 (trinta e nove 

reais e oitenta e seis centavos), na conta corrente nº 28.170-0, Agência 

1177-0 - Diretoria do Fórum - CNPJ 00.116.243.0001-90, Diligências, Banco 

do Brasil, necessário, para intimação dos executados para indicar bens 

passíveis de penhora (decisão de fl. 122), através de DEPÓSITO 

IDENTIFICADO (n. do processo e código), nos termos do item 3.3.7.2 da 

CNGC/MT, devendo o COMPROVANTE DE DEPÓSITO ser juntado aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62530 Nr: 2189-35.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea de Oliveira Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o(a) 

Procurador(a) da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se nestes autos acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69844 Nr: 2816-05.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o(a) 

Procurador(a) da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se nestes autos acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64624 Nr: 3586-32.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o(a) 

Procurador(a) da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se nestes autos acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38398 Nr: 3757-28.2005.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Nelci Caires Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o(a) 

Procurador(a) da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se nestes autos acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, requerendo o que de direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 63811 Nr: 3798-53.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izael Ianes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Import Express Comercial e Importadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rogério Bonfim 

Melo - OAB:OAB/SP 128.462

 Vistos.

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

Intimado o exequente para manifestar nos autos, indicando bens da parte 

executada passíveis de penhora, referida parte postulou pelo 

arquivamento provisório do feito e, decorridos mais de dois anos da data 

do pleito, nada foi requerido pelo credor.

Assim, impõe-se a extinção do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 57769 Nr: 2388-91.2008.811.0007

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilia da Riva Sousa Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Saúde S/A, Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauco de Góes Guitti - 

OAB:10.320-B, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Rafael 

Gomes Neto - OAB:16341/MT, Roseli Leme Freitas - OAB:134800/SP

 Vistos.

Trata-se de pedido formulado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz à fl. 

365, requerendo a expedição de mandado de levantamento da quantia 

depositada à fl. 311 em seu favor, visto tal valor se referir ao pagamento 

das despesas hospitalares realizado pelo convênio corréu Bradesco 

Saúde S/A.

No entanto, analisando o documento aportado à fl. 311, verifico que o 

pagamento efetuado pelo requerido Bradesco Saúde S/A foi realizado 

através de crédito em conta de titularidade do postulante e não via 

depósito judicial, não havendo valor a ser levantado nestes autos, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido de fl. 365.

Intimem-se.

Após, nada sendo pleiteado no prazo de 05 (cinco) dias, retornem os 

autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 63039 Nr: 2554-89.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda, 

Expresso Vitória do Xingú Ltda, Viação Nossa Senhora de Medianeira 

Ltda, Jesus Gomes de Carvalho & Cia Ltda, Viação Delthabrasil Ltda, Auto 

Viação Coimbra Ltda, Expresso Medianeira Ltda, Melo Transportes e 

Turismo Ltda, Perimetral Transportes e Turismo Ltda, Viação Parauna Ltda, 

Parauna Turismo Ltda, Viação Transacreana Ltda, Transporte Coletivo 

Brasil Ltda, Xingu Transporte Ltda - ME, Iristur Transporte e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Ribeiro Fava - 

OAB:9049/

 Vistos.

 INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das 

empresas executadas formulado às fls. 918/923, uma vez que não estão 

configuradas as hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil e no 

artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, caso inexistam os requisitos legais, não pode ser 

desconsiderada a personalidade jurídica para que os bens dos sócios 

sejam alcançados pela penhora, por se tratar de regra excepcional e 

medida drástica.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. Consumidor. Desconsideração da personalidade jurídica. 

IMPOSSIBILIDADE. Para a aplicação da teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica, é necessária a prova da presença dos 

pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil e do art. 28 da lei nº 

8.078/90. Não comprovado abuso de direito, caracterizado pelo desvio de 

finalidade ou pela confusão patrimonial, a ocorrência de excesso de poder 

ou violação dos estatutos sociais, tampouco a insolvência da parte 

adversa, não há como prosperar o pedido. Precedentes jurisprudenciais. 

HIPÓTESE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 70065811564, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, 

Julgado em 29/07/2015)

Registre-se que no caso em apreço sequer resta demonstrada a tentativa 

infrutífera, por diversos meios, de encontrar bens em nome das pessoas 

jurídicas sujeitos à penhora.

Sendo assim, intime-se a parte credora para, em dez dias, manifestar no 

feito, indicando bens passíveis de constrição judicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 61076 Nr: 588-91.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusmar José de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Ribeiro Fava - 

OAB:MT/12.619-A

 Vistos.

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

A parte executada não foi localizada, consoante se verifica dos autos, e o 

credor até o momento não obteve êxito na localização do novo endereço 

da parte.

Assim, impõe-se a extinção do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas.

Arquivem-se, nos termos do item 5.3.7, da CNGC, por interpretação 

analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas (item 

acrescido pelo Provimento n.º 20/07 - CGJ).
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Cumpra-se.

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 135610 Nr: 696-76.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rafael Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE JURADOS ALISTADOS PARA O ANO DE 2017

O Exmo. Sr. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito, da 

Secretaria da 5ª Vara Criminal e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca 

de Alta Floresta - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, 

etc...

FAZ SABER todo quanto o presente virem ou dele conhecimento tiverem 

que no uso de suas atribuições legais, torna público que foram alistados 

os cidadãos abaixo relacionados, dentre os quais serão constituídos 

aqueles que comporão o CONSELHO DE SENTENÇA, nas Sessões do 

TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI, para o ano de 2017. E para eventual 

reclamação e/ou impugnação de qualquer cidadão, mandei expedir o 

presente Edital, observando-se o que dispõe o artigo 439, parágrafo único 

do Código de Processo Penal.

 GUSTAVO BRUM COSTA TRABALHADOR DOS SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE

 JANUNCIO FERREIRA DE ARAUJO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

ADOLFO CAMYLO CAVALCANTE VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 

E ATACADISTA

AZENILDA SILVA PARPINELI ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

DALVA PRIORI DE SOUZA PORTEIRO DE EDIFÍCIO, ASCENSORISTA,

 BRUNA DA SILVA LIMA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS

CLEITON LEITE DE CARVALHO TIBURCIO TÉCNICO DE ELETRICIDADE,

 DARLEN LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS ADMINISTRADOR

GISELE FERNANDES FARIA ANTUNES ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

MARILUS HAMMES BARBOSA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO

MAURINO DIONIZIO PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR

DANIELA LOPES CORREA DA SILVA DE ALMEIDA DONA DE CASA

ELIANE FERREIRA PIRES OUTROS

ARIELA DE OLIVEIRA SURIAN ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

LAILA BURLI DA COSTA ASSISTENTE SOCIAL

MARI KIYOKO MAEDA TREVELIM BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO

RICARDO ALEXANDRE DIAS DE BRITO FRENTISTA

SAMANTHA TONHA FLORES SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CAROLINE PERUZO FEYH ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

JULIANA RAMOS SCHELLES TRABALHADOR DOS SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE,

 JULIETE DE SOUZA FERREIRA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

RUBENS ROQUE PINHEIRO DOS SANTOS RECEPCIONISTA

ELISÂNGELA DELLAI DA SILVA AUXILIAR DE LABORATÓRIO

GRASIELE RALO DE CANINE ANALISTA DE SISTEMAS

MARCELO DE JESUS VALENTE ESCULTOR E PINTOR

PAULO VICENTE DIAS JUNIOR TÉCNICO DE ELETRICIDADE,

 TANIA ALVES DA CONCEIÇÃO DA COSTA SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

ALEXANDRE GOMES DANIEL PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR

ANA BEATRIZ BARROS PINTO PINHEIRO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

CINTIA LETICIA MAGALHÃES ADVOGADO

CLEUDIANE DE SIQUEIRA SOUSA VENDEDOR PRACISTA, 

REPRESENTANTE,

 JOSEANE BARBOSA DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

MARIA NAYARA ANTUNES RECEPCIONISTA

VIVIANE DE AGUIAR BARBOSA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

CAROLINE TAZZO MENDES ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

CRISTIANO DE OLIVEIRA AZEVEDO PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR

EVANDO WILLIAN HEIDE RAULINO MOTORISTA DE VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE CARGA

LECILDA DAVID PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR

LIANE SPIELMANN PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR

 MARIA LUA INAE GRANDINI TEIXEIRA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

ALUIRSON FELLIPE SANTI FIGUEIREDO VENDEDOR DE COMÉRCIO 

VAREJISTA E ATACADISTA

DIONE ROCHA TONINI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS

HORTÊNCIA GASPAR DE ARAÚJO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO 

E ASSEMELHADOS

JOSE ELIAS DA SILVA GARCES TÉCNICO DE BIOLOGIA

EDGLEY PEREIRA DA SILVA PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR

GABRIEL RODRIGUES DE GODOY PEREIRA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

MARIA JANDIRA FRASSETTO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

DIONEIA MARTINS CONCEICAO DE MELO ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

JONAS MARCELO DO NASCIMENTO ROCHA MECÂNICO DE 

MANUTENÇÃO

LUANE MARIA DA ROCHA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

VALQUIRIA BATISTA GAZOLLA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

ANA PAULA DA SILVA E SILVA RECEPCIONISTA

ANA PAULA DOS SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

GILBERTO DOMINGOS ARAUJO DA SILVA BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO

TIAGO CORREIA DE MELO PINHEIRO DA NATIVIDADE ESTUDANTE, 

BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

ADRIANO BARBOSA DORILEO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

NARRYMA RHENNYE SANTOS BARBOSA AGENTE DE VIAGEM

ELILSON ROSA E SILVA AGENTE POSTAL

JOÃO VINICIUS FOGAÇA CARDOSO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

SUZANA DOS SANTOS ZECZKOSKI ADMINISTRADOR

CARLOS HENRIQUE LOPES ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

DAIANE ALVES PEREIRA SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO

ALINE BARROS VERAS COMERCIÁRIO

ANA PAULA RIBAS PINHEIRO SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO

RILDO EBURNIO AGRÔNOMO

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO 

E ASSEMELHADOS

DANIELE DE NOVAIS SOARES ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

EVILAZIO GONÇALVES DA SILVA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS

PATRICK FRANCISCO VIZENTIN DOS REIS OUTROS

SOLANGE DA ROSA GOUVEA VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA

TATIELE FERREIRA DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

CLEBER FERRAZ NOVAKOVSKI EMBALADOR, EMPACOTADOR E 

ASSEMELHADOS

MAGNA GECILMA FREIRE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

ELEANDRO GILBERTO DE FREITAS VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 

E ATACADISTA

JULIANA ZÓRTEA FELITO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

MONARA MARQUES DE TOLEDO SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO

MANOEL LIMA DE CASTRO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

PATRICIA PEREIRA DA ROSA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

RAFAEL DIAS DE ALMEIDA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

VANESSA PEREIRA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO

ANDERSON ALEX SANDRO DOMINGOS DE ALMEIDA EMBALADOR, 
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EMPACOTADOR E ASSEMELHADOS

JESSICA CARLA DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

DANIELE RAMOS SOUZA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

FERNANDO FERRO FRAILE ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

GRACIELE RODRIGUES WANTZ ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

ANDERSON CARLOS DA COSTA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

CAMILA PINHEIRO DA SILVA CORREA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

LUCAS GUIZOLFI COLHADO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

ÉRICA ASCANIO DE CAMPOS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

JOANICE DA SILVA E SILVA PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

ATILIO VALNEZ TEXEIRA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

CARINE DUARTE ROSA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

DAIANE ANDRINE MARCELO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

LUIZ GUILHERME DA CRUZ LOURO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO 

E ASSEMELHADOS

DEBORA CLAUDINO CHORRO DA CRUZ SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

SUZIELE CARINE DE CASTRO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

FRANCIELE JESSICA NOSSOL RODRIGUES DONA DE CASA

ANA CAPPELLARI PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO

CLAYTON WILSON BARBOSA DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

EUGÊNIA DO VALE GODOI DUQUE DE AMORIM AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

E ASSEMELHADOS

KAREN RAFAELI DOS SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

THAMIS RODRIGUES SEGURA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

JANETE RODRIGUES DOS SANTOS PADEIRO, CONFEITEIRO E 

ASSEMELHADOS

LUIZA CLAUDINO DA FONSECA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

PEROLA REGINA DOS SANTOS ADMINISTRADOR

DANIELLE MENDES PEREIRA ENGENHEIRO

MARSIA MATEUS DA SILVA DONA DE CASA

RAISSA PEREIRA ERTEL ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

ROSEMARI BERNARDI PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CLEVERSON CAMILO DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

MARTA JUSTEN AGRICULTOR

ANA PAULA DE SOUZA POSSAMÃE ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

RAFAEL PEREIRA ROCHA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS

VALMIR JOSE DE PAIVA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

AUREA SIBELE TUROLA LÁZARO BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO

DAIANE ACORDI ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

JOCASTA DO NASCIMENTO PAIVA ADMINISTRADOR

PATRICIA FERREIRA PAPOTI FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA 

OCUPACIONAL

VANESSA LOPES DE OLIVEIRA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

MARCOS ANTONIO LAZARO BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO

REINALDA VERONICA DE SOUSA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

SABRIÉLLE SIQUEIRA FOLETTO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

VINICIUS VIEIRA MAIA VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA

CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

CLAUDIA MARA TAUFMANN ATENDENTE DE LANCHONETE E 

RESTAURANTE

LEIDIANE SOUSA DO NASCIMENTO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO 

E ASSEMELHADOS

LUANA FRANCIELE BEITUM OUTROS

BÁRBARA VITÓRIA TEXEIRA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

MILENA ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO

IDECAZIO ALVES DE ALMEIDA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

SANDRA APARECIDA AMERICO MARQUES NUTRICIONISTA E 

ASSEMELHADOS

INGRID ANTONIELE DE CARVALHO LEITE ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

SIDNEI GOMES DE SIQUEIRA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

LARISSA PEREIRA ROCHA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

VERLENE BARROSO TEIXEIRA LAGE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

ALINE MARCIA VIANA CAVALHEIRO TEDESCO SECRETÁRIO E 

DATILÓGRAFO

MAICON JONES PEREIRA FAVARIN TRABALHADOR RURAL

CRISTIANO JOSE DE LIMA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

 DORACI DE OLIVEIRA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO

NEIRIELLY RODRIGUES DA SILVA OUTROS

INÊS COSTA SIRQUEIRA OUTROS

MARIA CLAUDIA SPINA PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

VANESSA DE SOUZA MIRANDA DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

ELIAS PEREIRA DA ROCHA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

GABRIELA CARDOZO DE ARAÚJO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO 

E ASSEMELHADOS

JOSÉ LUIS DE LIMA SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

MAIARA CRISTINA DOS SANTOS MANTOVANI VENDEDOR DE COMÉRCIO 

VAREJISTA E ATACADISTA

MAYARA REGINA LIMA DE SOUZA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO 

E ASSEMELHADOS

STHEFANY LOURDES MOREIRA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

JULIANO CEZAR CERNECK DOS SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

CRISTIANE BESERRA MOREIRA GERENTE

SCHEILA AUREA MACHADO TELEFONISTA

FERNANDA MENDES DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

CLAUDEMIR LEOPOLDINO DOS SANTOS VENDEDOR DE COMÉRCIO 

VAREJISTA E ATACADISTA

CLAUDETE DA SILVA TRABALHADOR DOS SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE

CLEUSA POLTRONIERI SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

DOMINGOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO PECUARISTA

ROBSON SILVA DOS SANTOS OPERADOR DE COMPUTADOR

CLAUDIO CEZAR VALENTIN PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

KAREN POLIANA OLIVEIRA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

RENATA ANDRESSA MINAS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

CAROLINE PRADO ORMOND DE BARROS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS

RUBENS DOS SANTOS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS

JAQUELINE MARTINS DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

MARLON RANDERSON SILVESTRE VALENTIN ENCANADOR, SOLDADOR, 

CHAPEADOR E CALDEIREIRO

EDINÉIA SANTANA DE SOUZA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

CLEONETE FERREIRA DE ARAUJO EMPRESÁRIO

EDUARDO BELEZI SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

JENIFER MARCILIO VENDEDOR PRACISTA, REPRESENTANTE,

 VANESSA DOS SANTOS DE MELLO BIÓLOGO

LUCIANA RIBEIRO LOPES DA SILVA AUXILIAR DE LABORATÓRIO
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PATRICIA FERNANDES PAFUME ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

TUANY SOUZA ROCHA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

GEISON APARECIDO DA SILVA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS

J A Q U E L I N E  Q U E I R O Z  T H E O D O R O 

SECRETÁRIO,ESTENÓGRAFO,DATILÓGRAFO,

MARILAINE DA SILVA DOS SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

LEANDRO DA SILVA EMBALADOR, EMPACOTADOR E ASSEMELHADOS

PATRICIA DE JESUS CORDEIRO TRABALHADOR DOS SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE,

 TIALER ALGARTE DOS SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

WATSON COSTA SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

LAURA KOWALCZYK LUCZINSKI PROFESSOR DE ENSINO DE PRIMEIRO E 

SEGUNDO GRAUS

ANA LUCIA DE ANDRADE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CRISTIANO VICENTE DA SILVA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO

DIEYME DE OLIVEIRA LIMA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO

ERICA LEMES LOPES ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

FERNANDA VOLPE DOS SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

KARIELLE SOUZA DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

MAILON DE AZEVEDO BARTOLOMEU AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS

MAURI APARECIDO DE QUEIROZ SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

SILVANA LOPES DONA DE CASA

VANESSA ANGELICA RANDOLI DE ALMEIDA OUTROS

VITOR TAINAN DA SILVA HERCULANO OFFICE-BOY E CONTÍNUO

CREUSA ANARDINA DE AGUIAR ROSA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

ELAINE LIMA DA SILVA FERRETTO ANALISTA DE SISTEMAS

ELISANGELA DA SILVA DE BRITO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

JUCIMEIRE GERMANO PEREIRA SOUZA DONA DE CASA

BEATRIZ DE SOUZA GRECO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

DÉBORA NATALIA BRUMATI ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

EDUARDO BENICIO RUIZ OUTROS

ELI COSTA TRABALHADOR FLORESTAL

MARIA APARECIDA DE MORAES REBORDOES PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO

GISELI DE OLIVEIRA TCATCH DONA DE CASA

JAINE DA SILVA TRABALHADOR DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,

 PATRICIA SIMONE DE ANDRADE ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

DAIANA DOS SANTOS COSTA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

MAICON MIKAEL SAUER ADMINISTRADOR

SIMONE DE SOUZA MIRANDA DA SILVA DONA DE CASA

SIMONE PEREIRA RIBEIRO DONA DE CASA

TATIANE DALLA COSTA SAVIO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA DONA DE CASA

RAIANE ALVES RODRIGUES ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

JONES APARECIDO MORETE ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

LUCINÉIA PRAZES DA SILVA DONA DE CASA

VANESSA ROQUE DOS SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

CIBILA BRUNA JOSÉ ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

DAIANE CRISTINA DE J. DO NASCIMENTO DONA DE CASA

JORGE LUIZ DOS SANTOS FALCÃO TRABALHADOR RURAL

ROBERTO DA COSTA BISPO TRABALHADOR RURAL

CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR

CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI. Dado e passado nesta Cidade e Comarca 

de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, aos 7 de dezembro de 2016. Eu 

____, Maria Lourdes de Souza, Técnica Judiciário o digitei e subscrevi. Eu 

_____Lucilene Tizo Petri, Gestora Judiciária conferi e subscrevi.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 134542 Nr: 47-14.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Cristian Cordeiro Aragon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 Decisão

Autos nº 47-14.2016.811.0007 (134542)

 1. Da análise da resposta

 Não alegadas matérias de mérito, justificações e nem apresentandos 

documentos novos, não é o caso de absolvição sumária, pelo que rejeito a 

defesa preliminar de forma suscinta:

 HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

2. Dispositivo

a) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31.01.2017 às 

13h.

b) Intimem-se.

 c) Cumpra-se.

Alta Floresta, 30.05.2016

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137932 Nr: 1888-44.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Maria da Silva

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora acerca da perícia médica 

designada para o dia 16/03/2017 às 09h00 no na Clinica Medicina do 

Trabalho, Rua U-02, centro, com o médico perito Dr. Charles Miranda 

Medeiros, bem como para que providencie a notificação da parte autora 

para comparecer na data e local da perícia munido(a) de documentos 

pessoais, nomes de medicamentos que faz uso e exames médicos que 

possua capazes de embasar ou colaborar na determinação da alegada 

condição de saúde.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61257 Nr: 1008-96.2009.811.0007

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Brazoloto, Suzara Consoladora de Lara 

Brazoloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A, Amazônia 

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

OAB:10865/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Intimação do procurador da parte requerido para proceder ao 

recolhimento das custas processuais no valor total de R$ 505,29 

(quinhentos e cinco reais e vinte e nove centavos) sendo as custas 

judiciais R$ 376,85 e a taxa judiciária R$ 128,44, por meio de guia(s) 

própria(s) que poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br/emissão de 

guias online - Primeira Instância, clicando no ícone distribuição, devendo 

ainda comprovar o pagamento através da juntada do comprovante original 

nos autos, sob pena de ser emitida certidão de dívida ativa e posterior 

remessa ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT para 

fins de protesto. Nos casos em que o débito referente a custas pendentes 

ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será executada 

nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 2.3.27.2. Sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Valor da causa atualizado: R$ 763,34

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206994 Nr: 7759-98.2015.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Company Comércio & Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilermando Vilela Garcia 

Filho - OAB:MT 4.275

 29.Diante do exposto, com fulcro no art. 51 e 52 do COJE e no item 

1.10.17 da CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do 

Foro apreciar o pedido aduzido nos autos, conforme acima 

fundamentado.30.OFICIE-SE ao Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças 

encaminhando-se cópia da presente Decisão, bem como restituindo-se a 

Matrícula original encaminhada a este Juízo.31.OFICIE-SE ainda, ao Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca encaminhando-se cópia integral deste 

feito para juntada nos autos Cód. nº. 217822.32.INTIMEM-SE os 

procuradores constituídos às fls. 59 e 139, via DJE.33.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. 34.Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 815 Nr: 477-73.1996.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

que fique ciente do desarquivamento dos autos, devendo se manifestar ou 

fazer carga no prazo de 30 dias, sob pena de retorno.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208922 Nr: 8856-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OPdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPN, EdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nylter Aparecida Ferreira 

Fabris - OAB:mt 10465-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343, Larissa Mariano de Castro Silva - OAB:MT 19.349

 VISTOS.

1. DEFIRO a produção de prova oral, conforme requerido às fls. 106/109 e 

121/124.

2. DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 08 

DE FEVEREIRO DE 2017, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE 

ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

a qual deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (art.455, §1º, CPC/2015), 

DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na realização da 

intimação a que se refere importa desistência da inquirição da testemunha 

(art.455, §3º, CPC/2015).

4. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225662 Nr: 6273-44.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza de Fatima da Silva Souza, Luiz Fernando 

Nunes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Alves Ataides, Maycon Pitson Dantas, 

Elmiro Souza Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tayná Maria de Sousa 

Santos - OAB:MT 16.065

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que se intime 

a parte autora, via matéria de imprensa, para dizer o atual endereço do 

requerido Maycon Pitson Dantas, tendo em vista a certidão de fls. 172, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78421 Nr: 1891-86.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rosa Lopes Lorenzoni - 

OAB:25.681/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação da parte autora para depositar diligência para o oficial de justiça 

no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), na conta corrente: 35682-4, agência 

7140-4 Banco do Brasil S/A, em nome da Diretoria do Forum de Barra do 

Garças, com cópia do comprovante do depósito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 56432 Nr: 449-56.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JUAREZ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO 

- OAB:7356, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Boque da Silva - 

OAB:OAB/MT 13.386

 Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, movido por JUAREZ DE PAULA, 

em desfavor de WALMIR DE SOUZA, todos qualificados nos autos.

Frente ao contido às folhas 259/261, INTIME-SE pessoalmente o requerido 

via AR/MP, para que, no prazo de 15 (quinze) dias constitua novo 

procurador, visando regularização da sua representação processual, nos 

termos do Parágrafo Único do Art. 111, do Codigo de Processo Civil, sob 

pena de prosseguimento do feito à sua revelia, conforme preceitua o 

artigo 76, §, II, da lei processual vigente.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 193263 Nr: 12566-98.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro Messias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BELMIRO MESSIAS DA SILVA, Cpf: 

50290274168, Rg: 4.140.667, Filiação: Benedito Messias da Silva e 

Iracema Magalhães da Silva, data de nascimento: 04/10/1969, brasileiro(a), 

natural de Araguaiana-MT, casado(a), cabeleireiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de BELMIRO MESSIAS 

DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

NATUREZA FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 175184/2011.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.996,50

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 238712 Nr: 15263-24.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Diognes de Jesus Santos, Davino Padilha Vieira, 

Hernane Rodrigues Batista, João Alexandre Machado de Almeida, José 

Carvalho dos Santos Negrão, Orley de Abreu Castanon Filho, Osvaldo 

Gomes de Carvalho, Nestor José Peres Neto, Neusley Alves Tixeira, Laury 

Celestino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA movida por ALAN DIOGNES DE JESUS SANTOS E OUTROS em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados nos autos.

Verifico que os postulantes pleiteiam a concessão da gratuidade da 

justiça.

 Como se sabe, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, 

contempla este benefício como garantia fundamental aos que 

comprovarem sua hipossuficiência, vejamos:

“art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

 [...]

LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” (grifei)

Desta forma, é medida que se impõe exigir a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira dos requerentes, o que, no caso destes autos, 

não se verifica qualquer documento que se preste a tal prova.

Frente ao exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código 

de Processo Civil, devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas 

declarações de imposto de renda ou outro documento atualizado que 

efetivamente seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício 

da Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais 

no mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 200909 Nr: 4333-78.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de João Paulo Basile, João Paulo Mattar Basile

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariovaldo Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CC PEDIDO 

DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER COISA CERTA, 

INDENIZAR O SEU VALOR MAIS PERDAS E DANOS – PEDIDO LIMINAR – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E OFÍCIO AO 

DETRAN-MT movida por JOÃO PAULO BASILA em desfavor de 

ARIOVALDO NUNES, todos qualificados nos autos.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se 

sobre as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento, consoante disposto no artigo 354 e seguintes, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 208487 Nr: 8592-19.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBERE RICARDO JANUARIO 

EVANGELISTA - OAB:292032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 57, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 237607 Nr: 14544-42.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosângela de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 
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Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL movida por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de 

ROSÂNGELA DE ÁVILA, todos qualificados nos autos.

CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (artigo 829, 

Código de Processo Civil), o valor da dívida apresentada, ou oferecer 

bens à penhora, caso o exequente não os tenha indicado, nos termos do 

artigo 829, §2º, do Código de Processo Civil.

Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do artigo 841, §

§1º e 2º, do mesmo diploma legal.

O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (artigo 914, do 

Código de Processo Civil), no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 915, do 

Código de Processo Civil), contados na forma do artigo 231, do Código de 

Processo Civil. Os embargos não terão efeito suspensivo (artigo 919, do 

Código de Processo Civil).

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (artigo 916, do Código de Processo Civil).

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (artigo 827,§1º, do Código de Processo Civil).

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 236079 Nr: 13484-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Fernando Heinrich, Enia Diniz Borges Heinrich

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCY RIBEIRO MOREIRA - 

OAB:4314-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual movido pelas partes já 

qualificas.

 Verifico que a parte autora cumpriu com a determinação de fls.18 no 

sentido de que a Srª. Enia Diniz Borges Heinrich efetuasse a regularização 

de sua representação processual, como se vê na certidão de fls.20.

Deste modo, presentes os requisitos necessários, DEFIRO aos 

requerentes os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 

99, §3º do Código de Processo Civil.

Outrossim, ouça-se o Ministério Público, pelo prazo legal, com fulcro nos 

artigos 178 e 698, ambos do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me para homologação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 219797 Nr: 2698-28.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pamella Tamilla Oliveira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA movida por PAMELLA 

TAMILLA OLIVEIRA CARDOSO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A, todos qualificados 

nos autos.

 Frente ao contido no artigo 351, do Código de Processo Civil, ouça-se a 

requerente, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 176025 Nr: 9909-23.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hosana Rondon Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

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

Pontal do Araguaia - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA movida por HOSANA 

RONDON BORBA em face de MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA, 

todos qualificados nos autos.

Ao analisar os autos, constato que o requerido colacionou ao feito os 

documentos novos de fls.70/74.

 Assim, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos documentos novos aportados, conforme disposto no artigo 

437, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 223553 Nr: 4987-31.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:13521-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por PATRÍCIA 

REGINA DE SOUSA em face de NELSON VIEIRA BRITO, todos qualificados 

nos autos.

Intimar o autor para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o contido 

na certidão de fls.29

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 81585 Nr: 4897-04.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Teodoro Leite, Rosalina Moraes Silva 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - 

OAB:3971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Fabricia Barros de Paiva Barbosa - OAB:11872/MT

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA conforme consta do despacho 

de fls.98.

Não tendo o réu impugnado o valor penhorado às fls.106, depositado em 

conta única, deve ser procedido a transferência ao exequente, mediante 

alvará eletrônico.

De outro lado, sobre o remanescente deve incidir a multa de 10% (dez por 

cento), no entanto inacolho a fixação de honorários, uma vez que não fora 
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requerido quando do pedido de cumprimento de sentença já analisado no 

dia 05.08.2014, fls.98.

Por fim, para que seja analisado o pedido constante no último parágrafo da 

folha 23/verso, deve o postulante juntar a certidão de matrícula atualizada 

do imóvel visando a comprovação da propriedade.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 181370 Nr: 3233-25.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. R. Transportes e Comercio de Pneus 

Ltda, Álvaro Luís Munaretto, Oneide Terezinha Munaretto

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Claudia Lucas dos 

Santos - OAB:GO 33.002, Gilmar Luiz Muller - OAB:39756/GO, Ivon 

Pires Gonçalves Filho - OAB:38.840-GO

 Ante o exposto, com base nos artigos 55, 58 e 59, todos do Código de 

Processo Civil, declaro conexas esta demanda e a Ação revisional de 

cláusulas contratuais cc consignatória e pedido de tutela antecipada 

nº437373-57.2013.8.09.0021. Assim, declino da competência à 1ª Vara 

Cível da Comarca de Caçu – GO, determinando, por conseguinte, a 

remessa dos autos, a fim de que sejam decididas em julgamento 

simultâneo, porquanto aquele é o juízo reconhecidamente prevento para 

sua análise e decisão.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 93946 Nr: 7731-43.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Carlos Farias Vasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de sentença, tendo como exequente e 

executado as partes acima mencionadas.

 Convertido a ação de conhecimento em Execução e intimado o Executado 

na forma do art. 523 do Código de Processo Civil, que, no prazo legal, sem 

impugnação, efetuou o deposito do valor apresentado pelo credor, 

conforme consta do depósito de folhas 290.

Instado a se manifestar, o Exequente, às folhas 292/293, pugnou pelo 

levantamento do valor depositado.

É o que consta dos autos.

Fundamento e Decido.

 Como já narrado no relatório, cuida-se de cumprimento de sentença 

movido entre as partes já qualificadas.

 No caso em tela, afere-se que, o réu, oportunamente efetuou o deposito 

do valor apresentado pelo credor, sem, contudo ofertar impugnação aos 

cálculos.

 E, ouvido o autor, que pugnou pelo levantamento do valor depositado em 

Conta Única.

 Frente ao exposto, declaro quitada a obrigação do executado e via de 

conseqüência julgo extinta a ação executiva, forte no artigo 924, II do 

Código de Processo civil,

 Por fim, independentemente de trânsito autorizo o levantamento do valor o 

depositado às folhas 290, mediante ALVARÁ ELETRÔNICO pelo sistema 

SISCONDJ, em conta a ser indicada pelo requerente às folhas 293.

Tomadas as providencias necessárias, e quitadas as custas processuais 

finais, conforme ordenado em sentença, arquivem-se, com as baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 177202 Nr: 11383-29.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malba da Silva Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por MALBA DA SILVA AQUINO 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados nos autos.

Intimem-se as partes para em 10 (dez) dias manifestarem-se sobre as 

provas a serem produzidas, justificando-as, sob pena de indeferimento, 

consoante disposto no artigo 354 e seguintes, do Código de Processo 

Civil.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 2845 Nr: 173-16.1992.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coopercana - Cooperativa Agropecuária Mista 

Canarana Ltda, Armando Antonio Didonet, REINHARD RAMMINGER, Guido 

Roewer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Jeanne Karla Ribeiro - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lídia Fátima de Melo 

Fernandes Rosa - OAB:MT 5.043

 Vistos.

 Trata-se de requerimento quanto a expedição de alvará e levantamento 

de valores relacionados ao cumprimento da obrigação nestes autos.

 O suplicante, conforme manifestação nestes autos informou sobre a 

existência de ações em trâmite junto a Justiça do Trabalho já quitada (fls. 

823) acostando andamento processual alcançado por meio eletrônico em 

relação a debito fiscal diverso, garantido por meio de penhora.

 As folhas 924 e 930 fora deferido o pedido de liberação de valor nestes 

autos.

Entretanto, em razão do poder geral de cautela disposto pelo ordenamento 

jurídico ao magistrado houve determinação no dia 05.10.2015, de 

reiteração de oficio à Justiça do Trabalho, para que, no prazo máximo de 

20 (vinte) dias, informasse à este juízo se havia pendências econômicas à 

serem quitadas pelo exequente.

 O oficio fora recebido, conforme consta do AR de folhas 937 verso. No 

entanto, não houve manifestação do citado juízo.

 Isto posto, respeitados o principio da publicidade e conforme consta das 

folhas 823 e 925, não havendo até o presente momento nenhum fato que 

pudesse obstaculizar a providência deferida às folhas 924 e 934, 

determino seja cumprida referida determinação e procedido ao 

levantamento do valor depositado às folhas 931/932, mediante ALVARÁ 

ELETRÔNICO pelo sistema SISCONDJ, em conta indicada às folhas 844.

Publique-se o presente via DJE.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 81585 Nr: 4897-04.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Teodoro Leite, Rosalina Moraes Silva 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - 

OAB:3971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Fabricia Barros de Paiva Barbosa - OAB:11872/MT

 Impulsionamento por certidão
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Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

nos termos da decisão de folhas 123, informar nos autos os dados 

bancarios para transferências de valores, no prazo de cinco dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 187706 Nr: 8464-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Comércio de Motopeças Ltda, Vianney 

Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZZIELLY BARROS DO 

PRADO - OAB:32500

 DispositivoI – DEFIRO a penhora pleiteada.II – A penhora on line realizada 

nos autos restou infrutífera em parte, conforme detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio de valores, uma vez que somente foi penhorada 

apenas a quantia de R$ 479,55.III – Assim, intime-se a parte exeqüente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora.IV – 

Intime-se o executado da penhora realizada, para querendo, no prazo de 

05 dias, manifestar.V – Transcorrido o prazo e não havendo 

manifestação, voltem- me os autos conclusos.Barra do Garças, 11 de 

novembro de 2016.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 235973 Nr: 13405-55.2016.811.0004

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Milene Pereira Silva - 

OAB:OAB/MT22275/O, Nubbia Camila Nunes Paiva - OAB:22484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Trata-se de pedido de divórcio c/c partilha de bens e alimentos. 

Designou-se a presente audiência em que as partes formularam acordo. 

Brevemente relatado. Considerando que o acordo respeita as normas de 

Direito Público, hei por bem homologá-lo. Diante do exposto, nos termos do 

art. 487, III, “b” do Código do Processo Civil, homologo o presente acordo. 

Designo para o dia 30 de novembro de 2016, as 16h30m (MT), para oitivar 

o menor André Duarte dos Santos quanto à guarda, saindo ambos os 

genitores intimados para a condução deste. Condeno as partes, pro rata, 

ao pagamento das custas processuais fixadas em 10% do valor da 

causa. Publicado em audiência. Registre-se oportunamente, após ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 175189 Nr: 8803-26.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Miguel dos Santos, Luiza Morais Arraes, Eva Maria 

Gomes Neto, Claudia Morais dos Santos, Cleiton Morais dos Santos, Selmi 

Gomes dos Santos, João Moraes Neto, Daniel Valentino de Souza, Jonas 

Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telmon Gomes dos Santos, Yara Mendes de 

Brito Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio de Freitas Moraes - 

OAB:GO 21.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Trata-se de ação reivindicatória c/c pedido de perdas e danos proposta 

por José Miguel dos Santos. O causídico do requerente informou, as fls. 

135/136, a morte da parte autora, requerendo a substituição do pólo ativo 

pelo espólio do de cujus. Breve relato.

 Conforme se verifica da certidão de óbito encartada no feito em apenso e 

descrita na decisão de fls. 137/138, o autor da ação faleceu. O artigo 110 

do CPC determina que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, 

dar-se-á a sucessão pelo espólio ou pelos seus sucessores, observando 

o disposto no art. 313, §§1º e 2º do mesmo diploma. Vejamos o que 

estabelecem o referidos parágrafo:

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Pois bem, considerando que os herdeiros manifestaram interesse na 

presente lide.

 Diante do exposto,

 Decido:

I – Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros do Espólio de José Miguel 

dos Santos.

 II – Providencie a Serventia as anotações neessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 223968 Nr: 5272-24.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. V. B. Caetano & Cia Ltda, Paulo Victor Bilego Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente de Fiscalização da Secretaria 

de Estado de Fazenda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I 

do CPC, concedo a segurança requestada, confirmando o decisum liminar 

de fls. 25/26v. Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009.Sentença sujeita a 

reexame necessário, consoante art. 14, §1º da Lei nº 

12.016/09.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 234467 Nr: 12362-83.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariney Neves Dias Inez de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora efetuou o depósito da caução, conforme 

determinado pela decisão de fls. 33/35:

Cumpram-se as demais determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 203001 Nr: 5491-71.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVFdS, RFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca 

Santos Lira - OAB:MT 16.656

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido, para manifestar-se acerca da petição 
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de fls. 52/54, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 235973 Nr: 13405-55.2016.811.0004

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Milene Pereira Silva - 

OAB:OAB/MT22275/O, Nubbia Camila Nunes Paiva - OAB:22484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 INTIMAÇÃO das partes para que, no prazo de 05 dias, efetuem o 

pagamento das custas processuais, no valor de R$ 699,77 (seiscentos e 

noventa e nove reais e setenta e sete centavos), e Taxa Judiciária no 

valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), para cada parte (o que 

equivale a 50% para cada parte), através das Guias competentes, a ser 

expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), bem como para recolher as custas do Cartório 

Distribuidor desta Comarca, no valor de R$ 100,45, podendo o pagamento 

ser feito através de depósito bancário diretamente na conta corrente nº 

52.600-2, da agência 7140-4, do Banco do Brasil S/A. Tal providência 

deverá ser adotada, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 101937 Nr: 6940-40.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Santana de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15.695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca do laudo 

peiricial de fls112/120, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 238518 Nr: 15169-76.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marksuel Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT/22.272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, Decido:I – Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita a autora.II – Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, emendar a inicial, laudo 

médico contemporâneo a distribuição indicando incapacidade permanente 

ou perda de membro e/ou função, que justifique o interesse de agir. No 

mesmo período deverá apresentar a decisão administrativa que informa 

qual a mazela e extensão reconhecida. III – Decorrido o prazo, não 

emendada a inicial, voltem-me para sentença extintiva, nos termos do art. 

485, I do CPC. IV – Promovida a emenda, nova conclusão para designação 

de audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 173925 Nr: 7170-77.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charle Lohan Amaral Salgado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338, 

Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martin Spohr - 

OAB:MT 2.376, Dilermando Vilela Garcia Filho - OAB:MT 4.275, 

Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de 

fls.71/79

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 225706 Nr: 6307-19.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cori Souza Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Antonio Bastos - 

OAB:40391/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 34/38, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 185835 Nr: 6957-37.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idálio Dutra de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Pedro Moreira de 

Paula, José Leite Lacerda, Mariza das Dores Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Rezende Barcelos - 

OAB:MT-15.260-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Arísio Monteiro de Magalhães - 

OAB:14036-MT, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT 

8.988

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para cientificá-lo acerca da 

necessidade do recolhimento do ITBI para que se efetive o registro de 

usucapião da matrícula nº 26.276, conforme de fls. 108/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 5707 Nr: 214-46.1993.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ AMILCAR DE SOUZA rep. 

Pela inventariante EVANI LENIR DE SOU, HARRI STIEGEMEIER

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

- OAB:MT 16.691-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO DE SOUZA - 

OAB:17264

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca das 

exceções de pré-executividade de fls. 498/509, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro
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 Cod. Proc.: 232954 Nr: 11177-10.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte Autora, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 54,00 (cinquenta e quatro 

reais), referente à diligência do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, para 

cumprimento do Mandado, devendo o depósito ser feito na conta corrente 

nº 35.682-4, agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, Diretoria do Fórum – 

Oficiais de Justiça, e juntar comprovante nos autos (item 3.3.7.2 da 

CNGC)sob pena de extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 165442 Nr: 7504-48.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lincoln Heimar Saggin

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

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, HIGGOR VIRGILIO COSTA - OAB:OAB/MT E-16673, 

Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

130/143.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 90970 Nr: 4832-72.2009.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA CAITANO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Otacílio José dos Santos, Mareuza 

Sinzais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 INTIMAÇÃO da parte requerida, para que, no prazo de 05 dias, efetue o 

pagamento das custas processuais, no valor de R$ 892,64 e Taxa 

Judiciária no valor de R$ 993,09, através das Guias competentes, a ser 

expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), bem como para recolher as custas do Cartório 

Distribuidor desta Comarca, no valor de R$ 100,45, podendo o pagamento 

ser feito através de depósito bancário diretamente na conta corrente nº 

52.600-2, da agência 7140-4, do Banco do Brasil S/A. Tal providência 

deverá ser adotada, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 185824 Nr: 6947-90.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Benicio Pereira Còrtes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Alves de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, MARCOS AURÉLIO CHIQUITO GARCIA - 

OAB:123.583/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

222/228.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 232850 Nr: 11103-53.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 1. Relatório.

Trata-se de ação de reconhecimento de união estável c/c dissolução c/c 

pedido de guarda e alimentos e partilha de bens, cominado com cautelas 

de busca e apreensão de bem móvel. Em sessão de mediação/conciliação 

as partes compuseram acordo, fls. 73/74. Breve relato.

2. Fundamentação.

 Considerando que as partes pactuaram acordo e que o feito está 

devidamente instruído para uma eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o 

direito apresentado.

Assim sendo, com a homologação do acordo celebrado entre as partes, 

necessária a extinção do feito. Nestes termos Nelson Nery Junior, ensina 

que:

“Quando as partes celebrarem transação, dá-se extinção do processo 

com resolução do mérito, fazendo coisa julgada, ainda que a sentença 

apenas homologue transação.”

 E a jurisprudência dispõe:

 Seguro de vida - Ação de Indenização - Acordo - Homologação - Extinção 

do processo com resolução do mérito - Artigo 269, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Acordo homologado, prejudicado o recurso. (TJSP APL 

37218320098260344 SP 0003721-83.2009.8.26.0344. Relator: Orlando 

Pistoresi. 30ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/05/2011. 

Publicação 23/05/2011).

Assim, com a possibilidade de homologação do acordo, necessária a 

extinção do feito.

3. Dispositivo.

Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

formulado pelas partes fls. 73/74.

Em consequência, julgo extinto o presente feito, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Expeça-se o termo de compromisso definitivo da guarda de Matheus 

Pimenta Bueno à Kelli Cristina da silva Pimenta.

 Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

 Após a coisa julgada, ao arquivo.

 Publique-se,

Registre-se e

 Dispensada a intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 Prov. 

20/2007 CGJ-MT.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 206552 Nr: 7471-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Vistos.

O recuperando que fora colocado no regime semiaberto, além das 

observações de fls. 147, externa postura de quem não se sente 

cumprindo pena, verbalizando seu desconforto com o dispositivo de 

monitoramento. Aparentemente o recuperando não se deu conta de que o 

regime legal é cumprido dentro de colona penal agrícola ou industrial, que o 

estado de mato grosso também insiste em ignorar, fazendo com que o 

regime semiaberto já seja cumprido com menos vigilância como previsto 

em lei. O recuperando justifica o seu desconforto com a tornozeleira, 

sustentando que as suas ocupações não permitem o carregamento do 

dispositivo, acrescentando que não vinha comparecendo para justificar 

atividades por estar ocupado, contradizendo-se em seguida sustentando 

que estava sem carteira assinada e recebendo seguro desemprego. A 

conduta do senhor Alexandro externa desprezo e deliberada resistência 

ao cumprimento da pena. Assim, regrido definitivamente o regime de 

cumprimento para o fechado nos termos do art. 118 e ss. da LEP, tendo 

em vista que não se submeteu ao monitoramento eletrônico, tão pouco ao 

comparecimento mensal e obrigatório.

Calcule a pena a cumprir e informe ao recuperando.

Dê ciência ao Sistema Prisional.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo assinado pelos presentes.

 Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 64865 Nr: 7883-96.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeci Marcelino Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MARCELO DE FARIA 

MALAGUTTI - OAB:216563/SP

 Código 64865

Vistos.

1. Conforme se depreende da decisão de fls. 286, o recuperando foi 

regredido definitivamente ao regime semiaberto, sendo determinada, no 

ato, a expedição de alvará de soltura em seu favor.

 2. Ocorre, no entanto, que não foi dado cumprimento ao alvará no estado 

de São Paulo, onde o recuperando se encontra preso (fls. 292), por se 

tratar de regime semiaberto cujo cumprimento se dá dentro do 

estabelecimento, aliás, como determina a lei.

3. Afere-se, ainda, dos documentos de fls.310/315 que o recuperando 

manifestou interesse em cumprir a pena nesta comarca, sendo este 

estado o de origem da condenação, onde o recuperando possui vínculos.

4. Como se trata de regime semiaberto e o estado de Mato Grosso 

deliberadamente não oferece vagas para o respectivo regime, solicite 

àquele juízo o cumprimento do alvará de soltura (clausulado) para que o 

recuperando se apresente em 10 (dez) dias perante a autoridade prisional 

para colocação de dispositivo eletrônico de monitoramento, data a partir da 

qual retornará o cumprimento da pena, devendo se recolher a sua casa 

após às 20h00min, ali permanecendo até às 05h00min, bem como manter o 

juízo ciente do seu endereço na comarca de Barra do Garças – MT.

5. Requisite dispositivo eletrônico ao sistema prisional.

6. Homologo o cálculo de pena (fls. 298).

7. Intimem-se.

Barra do Garças, 06 de dezembro de 2016.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 57773 Nr: 1379-74.2006.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Gomes Brito, Francisco Venâncio de 

Azevedo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 Vistos.

 Defiro a cota ministerial retro.

 Expeça-se o necessário.

 Devolvido as missivas, colham-se alegações finais, no prazo do art. 403, 

§3º do CPP.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208730 Nr: 8716-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayane Lopes Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:35193, Jussara Maria Fonseca Santos Lira - OAB:MT 

16.656

 Vistos.

Com o fim de evitar a regredir prematuramente a recuperanda, conduza-a 

coercitivamente à audiência que redesigno para o dia 23 de fevereiro de 

2017, às 13h30min.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo assinado pelos presentes.

 Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169407 Nr: 1475-45.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suelma Laura Dourado, Cristiano Felizardo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Requisitem-se os réus, intimando-os para o caso de estarem soltos por 

ocasião da audiência.

Redesigno a audiência para o dia 27 de fevereiro 2017, às 16h00min para 

o interrogatório dos réus.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 213349 Nr: 11460-67.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Paulo 

Henrique Gomes Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maikon Fabricio Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:20607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do assistente de acusação para no prazo legal se manifestar 

nos autos quanto ao recurso de apelação interposto pelo MP às fls. 238 e 

241/246.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 204958 Nr: 6562-11.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Morais dos Santos Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOAS - OAB:40676

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal apresentar alegações 

finais ao autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197116 Nr: 1936-46.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Victor de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal apresentar alegações 

finais ao autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173797 Nr: 7019-14.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Amorim Chagas, Jurandir Santiago 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:, RAFAEL CESÁRIO LOPES DOS SANTOS - 

OAB:31432

 Intimação do advogado do Réu Jurandir Santiago dos Santos, para no 

prazo legal apresentar alegações finais ao autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183670 Nr: 5227-88.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano da Silva Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal apresentar Defesa 

Preliminar aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218677 Nr: 2032-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleison Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Antonio Pastina 

Junior - OAB:38133

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal apresentar alegações 

finais ao autos

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 213156 Nr: 11332-47.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sandra Siqueira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edria Ferreira da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Mahmud Castro Wadi - 

OAB:OAB/MT 19.003/0, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:13.558-MT

 Vistos em correição.

1. Processo em ordem.

2. Concretize-se o despacho exarado na página 40.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 193402 Nr: 12664-83.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Roberto Ângelo de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Mayruna Siqueira Belém 

- OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Muller Cabral de 

Araújo - OAB:21101-MT

 DESPACHO

 Código: 193402

Vistos em correição.

 1. Processo em ordem.

2. Aguarde-se realização da audiência aprazada.

 3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 19 de Setembro de 2016.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 193402 Nr: 12664-83.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Roberto Ângelo de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Mayruna Siqueira Belém 

- OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Muller Cabral de 

Araújo - OAB:21101-MT

 Vistos, etc.

1. Defiro cota ministerial de fls. 40.

2. Proceda conforme ali postulado.

3. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 201907 Nr: 4905-34.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudenir Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 DESPACHO

 Código: 201907

Vistos.

 1. Tendo em vista que foram juntados aos autos somente 4(quatro) 

comprovantes, intime-se o autor do fato para que, no prazo de 10(dez ) 

dias apresente o comprovante referente ao mês de julho de 2015, sob 

pena de revogação do benefício outrora concedido.

2. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 20 de Novembro de 2016.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 238234 Nr: 14970-54.2016.811.0004

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Julio Cesar Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:18995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Designe-se audiência preliminar de acordo com a pauta elaborada pelo 

(a) conciliador (a) nos termos do disposto no artigo 73 da Lei nº 

9.099/1995 .

2. Em audiência, deverá ser oportunizada a composição civil entre as 

partes, bem como a retratação do ofendido. Caso seja positivo algum 

desses institutos, voltem-me conclusos.

3. Não havendo acordo entre as partes ou retratação pelo ofendido, 

encaminhem-se ao Parquet.

 4. Intime-se

5. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 05/12/2016.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 216273 Nr: 627-53.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lucas Marques Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LUIZ ESTEVES - 

OAB:22.330, Gabriel Luiz Esteves - OAB:22.330

 DECISÃO

Código: 216273.

 Vistos.

 1. No que toca ao pedido de restituição de bens apreendidos formulado 

por JOSE LUCAS MARQUES SANTOS em que requer a restituição de:

01 (um) TOCA CD PIONNER DEH-6450 BT;

08 (oito) TRAXIAL PIONNER;

01 (um) CONTROLE DE SOM AUTOMOTIVO;

01 (um) PENDRIVE AZUL e 01 (um) PENDRIVE PRETO;

01 (uma) CAIXA DE SOM com 04 (quatro) AUTOFALANTES PIONNER; o 

requerente comprovou ser o legítimo proprietário dos bens móveis 

apreendidos, conforme documento encartado a fl.39 dos autos.

 2. Dessa forma, no intuito de evitar maiores prejuízos ao requerente e 

devido ao fato da apreensão dos bens não ser mais necessária ao feito, a 

restituição daquele é medida imperiosa.

3. Diante do exposto, DEFIRO a restituição dos bens mencionados acima.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 06 de Dezembro de 2016.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 168944 Nr: 877-91.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Bueno Junior, Márcio de Almeida 

Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 SENTENÇA

Processo. nº : 877-91.2013.811.0004 (Cód. 168944)

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos os indiciados Antonio Bueno Junior e Marcio 

de Almeida Coutinho cumpriram as condições a eles(a) imposta, razão 

pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 84, Parágrafo Único da Lei 

9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não implicando este 

decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque 

nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 06 de Dezembro de 2.016.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 204751 Nr: 6439-13.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Rodrigues da Silva, Aparecido 

Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 DESPACHO

 Código: 204751

Vistos.

1. Expeça-se ofício ao Conselho da Comunidade de Barra do Garças a fim 

de que informe se o autor do fato efetuou pagamento referente a 

transação penal (depósito 09/11/2016 R$ 400,00) .

2. Após, dê-se vista ao MP.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 05 de Dezembro 2016.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197130 Nr: 1710-98.2016.811.0006

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GUILHERME CORREA, GREGÓRIA SABINA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

197130 §!4h?¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1710-98.2016.811.0006

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOAO GUILHERME CORREA e GREGÓRIA SABINA 

CORREA

PARTE REQUERIDA: -

INTIMANDO(S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/02/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, atualmente em 
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lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos 

e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de ação de interdição c/c pedido de 

antecipação de tutela proposta por João Guilherme Correa que objetiva a 

interdição de Gregória Sabina Correa. Narra o requerente, em síntese, ser 

irmão da interditanda, que padece de cegueira (CID H54.0) e falta de 

mobilidade, sendo que a patologia apresentada pelo Sr. Gregória Sabina 

Correa o impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez 

que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude de o 

interditando ser incapaz de administrar seus bens e rendimentos, a 

requerente deseja se tornar sua curadora especial, para prestar-lhe 

assistência. Acostados à inicial vieram os documentos de fls. 07/17. Às 

fls. 18/19 foi deferida a curatela provisória ao requerente. O relatório do 

estudo psicossocial encontra-se acostado às fls. 24/26. Apesar da 

designação de audiência, a entrevista do interditando foi dispensada, ante 

sua impossibilidade de locomoção (fls. 27). O Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela definitiva à 

requerente em audiência. É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditanda é 

portadora de cegueira e possui dificuldade de mobilidade, o que lhe 

dificulta a mobilidade e a manifestação de sua vontade, é certo que a 

interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. 

Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, 

examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o interditando 

apresenta anomalia que o impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu que a 

interditanda além da cegueira e mobilidade reduzida, é portadora de 

deficiência intelectual, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Desta feita, diante do resultado da perícia, 

conclui-se que a interditanda encontra-se impedida de administrar sua 

própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que 

estão sujeitos a curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Gregória Sabina Correa, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curador João Guilherme Correa, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Eu, Zilene Nayara de Almeida Martins, estagiária, digitei.

 Cáceres - MT, 7 de dezembro de 2016.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197947 Nr: 2235-80.2016.811.0006

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAISE AMARAL TORRES, LAURENA COUTINHO DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

197947 §!4pP¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2235-80.2016.811.0006

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DAISE AMARAL TORRES e LAURENA COUTINHO 

DA COSTA

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(S): A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/03/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS do inteiro teor 

da r. sentença proferida nos autos supra identificado, e a seguir 

transcrita, que decretou a INTERDIÇÃO de Laurena Coutinho da Costa, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com 

o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeando lhe curadora Daise 

Amaral Torres, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida.

 SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de 

curatela provisória em antecipação de tutela proposta por Daise Amaral 

Torres que objetiva a interdição de Laurena Coutinho da Costa. Narra a 

requerente, em síntese, ser filha da interditanda, que é portadora de 

doença de Alzheimer G-30.8; H54.0 e M21.9, conforme laudo acostado 

nos autos, que influem em sua capacidade física e psicológica, razão pela 

qual não tem o discernimento para prática dos atos da vida civil, sendo 

incapaz de reger sua pessoa e seus bens, bem como gerir o seu 

benefício previdenciário. Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de 

administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja se tornar sua 

curadora especial, para prestar-lhe assistência. Acostados à inicial vieram 

os documentos de fls. 12/22. Às fls. 23/24 foi deferida a curatela 

provisória à requerente. O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado às fls. 27/28. Em audiência, o Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente à concessão da curatela definitiva ao requerente, 

dispensando a perícia médica, por conta dos laudos (fls. 31). É o relatório. 

Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu 

artigo 2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é 

estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são 

mais considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a 

interditanda é portadora de doença de Alzheimer - CID10 G30.8, H54,0, e 

M21.9 com incapacidade mental, o que resulta em um déficit intelectual 

duradouro, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua 

qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve 

ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que a 

interditanda apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que a interditanda é portadora de enfermidade mental, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 
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sua vontade”, o que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

Laurena Coutinho da Costa, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, 

do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora Daise Amaral Torres, confirmando os efeitos da 

tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, digitei.

 Cáceres - MT, 7 de dezembro de 2016.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 199887 Nr: 3352-09.2016.811.0006

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RUEDEL DA SILVA, CLOVIS CARLOS RUEDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ SANTANA - 

OAB:13109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

199887 §!4¥x¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3352-09.2016.811.0006

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA RUEDEL DA SILVA e CLOVIS CARLOS 

RUEDEL

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/04/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos 

e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de 

curatela provisória em antecipação de tutela proposta por Maria Ruedel da 

Silva que objetiva a interdição de Clóvis Carlos Ruedel. Narra a requerente, 

em síntese, ser irmã do interditando, que é portador de doença mental 

grave CID F21 e G401, conforme laudo acostado nos autos, que influem 

em sua capacidade física e psicológica, razão pela qual não tem o 

discernimento para prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger 

sua pessoa e seus bens, bem como gerir o seu benefício previdenciário. 

Assim, em virtude do interditando ser incapaz de administrar seus bens e 

rendimentos, o requerente deseja se tornar seu curador especial, para 

prestar-lhe assistência. Acostados à inicial vieram os documentos de fls. 

10/16. Às fls. 17/18 foi deferida a curatela provisória ao requerente. O 

relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado às fls. 21/22. Em 

audiência, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão 

da curatela definitiva ao requerente, dispensando a perícia médica, por 

conta dos laudos (fls. 23). É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando sofre 

doença mental grave CID F721 e G401, o que resulta em um déficit 

intelectual duradouro, é certo que a interdição é medida necessária à 

garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o 

pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, 

concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que o impede de 

exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame 

psicossocial concluiu que o interditando é portador de enfermidade mental, 

tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à 

curatela “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade”, o que se aplica ao interditando. DIANTE DO 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Clóvis Carlos Ruedel, declarando-o relativamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, 

inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código 

Civil, nomeio-lhe curadora Maria Ruedel da Silva, confirmando os efeitos 

da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do 

Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a 

presente decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no 

Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Eu, Zilene Nayara de Almeida Martins, estagiária, digitei.

 Cáceres - MT, 7 de dezembro de 2016.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 201603 Nr: 4453-81.2016.811.0006

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANE CAMELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIONEI GONZAGA DE FIGUEIREDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

201603 §!51$¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4453-81.2016.811.0006

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ROSIANE CAMELO DA SILVA

PARTE REQUERIDA: MARIONEI GONZAGA DE FIGUEIREDO JUNIOR

INTIMANDO(S): Requerente: Rosiane Camelo da Silva, Cpf: 57110190153, 

Rg: 1008730-3 SSP MT Filiação: Leonidas Francisco Camelo da Silva e 

Francisca de Paula da Silva, data de nascimento: 18/10/1975, brasileiro(a), 

natural de Chapada guimarães-MT, , Endereço: Rua da Liberdade - 146, 

Bairro: São Jose, Cidade: Caceres-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/06/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 724,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS, do inteiro teor 
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da r. sentença proferida nos autos supra identificado, e a seguir 

transcrita, que decretou a INTERDIÇÃO de Marionei Gonzaga de Figueiredo 

Junior, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeando lhe curadora 

Rosiane Camelo da Silva, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida.

 SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição proposta por 

Rosiane Camelo da Silva que objetiva a interdição de Marionei Gonzaga de 

Figueiredo Junior. Narra a requerente, em síntese, ser genitora do 

interditando, que padece de autismo atípico (CID 10: F84.1). Afirma que a 

patologia apresentada pelo Sr. Marionei Gonzaga de Figueiredo Junior o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude de o interditando ser 

incapaz de administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja se 

tornar sua curadora especial, para prestar-lhe assistência. Acostados à 

inicial vieram os documentos de fls. 13/22. Às fls. 26 foi deferida a 

curatela provisória à requerente. O relatório do estudo psicossocial 

encontra-se acostado às fls. 39/40. Realizada audiência para entrevista 

do interditando na data de 10 de agosto de 2016. O Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela definitiva ao 

requerente (fls. 41). É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portador de autismo atípico, o que lhe dificulta a manifestação de sua 

vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua 

qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve 

ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o 

interditando apresenta anomalia que o impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que o interditando é portador de autismo, tendo reduzida capacidade de 

reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, diante do resultado 

da perícia, conclui-se que o interditando encontra-se impedido de 

administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do 

Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se 

aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Marionei Gonzaga de 

Figueiredo Junior, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora Rosiane Camelo da Silva, confirmando os efeitos da 

tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, digitei.

 Cáceres - MT, 7 de dezembro de 2016.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 69274 Nr: 6711-79.2007.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS, HADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, DEFENSORES DO EMAJ - OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. retro, tendo em vista que o presente feito corre 

sob rito do art. 831 e seguintes do CPC.

 Desta feita, intimem-se a parte autora para que acoste nos autos novo 

endereço do requerido, para que seja possível proceder à avaliação dos 

bens descritos nas fls. 98.

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 172995 Nr: 8489-40.2014.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FLDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.Sem custas uma vez que a 

parte requerente é beneficiária da Justiça Gratuita.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após, com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 195302 Nr: 664-74.2016.811.0006

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE PEREIRA ROCHA, CLEMÊNCIA PEREIRA 

GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENAMARA ROCHA MONTEIRO - 

OAB:6246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

195302 §!4V#¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 664-74.2016.811.0006

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SIMONE PEREIRA ROCHA e CLEMÊNCIA PEREIRA 

GUEDES

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(S): A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/01/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS, do inteiro teor 

da r. sentença proferida nos autos supra identificado, e a seguir 

transcrita, que decretou a INTERDIÇÃO de CLEMÊNCIA Pereira Guedes, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com 

o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeando curadora SIMONE 

PEREIRA ROCHA, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida

SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de 
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antecipação de tutela proposta por SIMONE PERERIRA ROCHA que 

objetiva a interdição de CLEMENCIA PEREIRA GUEDES. Narra a requerente, 

em síntese, ser filha da interditanda, Sra. Clemencia Pereira Guedes, a 

qual padece de enfermidade diagnosticada como CID 10: G 30.1 

(Alzheimer). Aduz ainda que, em virtude das limitações da Sra. Clemencia, 

esta não consegue reger sua vida de forma independente, e para que 

possa zelar pelos seus interesses, inclusive para pleitear pelo beneficio 

previdenciário junto ao INSS, necessita do termo de curatela. Assim, em 

virtude da interditanda ser incapaz de administrar seus bens e 

rendimentos, a requerente deseja se tornar sua curadora especial, para 

prestar-lhe assistência. Acostados à inicial vieram os documentos de fls. 

05/22. Às fls. 23/24 foi deferida a curatela provisória à requerente. O 

relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado às fls. 25/26. O 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela 

definitiva à requerente (fls. 28). É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditanda sofre 

de Alzheimer, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de 

sua qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial 

deve ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se 

que a interditanda apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, 

os atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial 

concluiu que a interditanda é portadora de Alzheimer (fls. 22), tendo 

reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta 

feita, diante do resultado da perícia, conclui-se que a interditanda 

encontra-se impedida de administrar sua própria vida. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

CLEMÊNCIA Pereira Guedes, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, 

do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora SIMONE PEREIRA ROCHA, confirmando os efeitos da 

tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.

Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, digitei.

 Cáceres - MT, 7 de dezembro de 2016.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 184524 Nr: 4954-69.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA DE SOUZA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CONCEIÇÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

184524 §!3N9¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4954-69.2015.811.0006

 ESPÉCIE: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

PARTE REQUERENTE: MARIA REGINA DE SOUZA DE ABREU

PARTE REQUERIDA: BENEDITO CONCEIÇÃO DE SOUZA

INTIMANDO(S): A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/07/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS do inteiro teor 

da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

INTERDIÇÃO de Benedito Conceição de Souza, declarando-o relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 

4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do 

Código Civil, nomeando lhe curadora Maria Regina de Souza de Abreu .

 SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de 

curatela provisória em antecipação de tutela proposta por Maria Regina de 

Souza de Abreu que objetiva a interdição de Benedito Conceição de 

Souza. Narra a requerente, em síntese, ser mãe do interditando, que é 

portador de metástases cerebrais de patologia de CID C50.9, que influem 

em sua capacidade física e psicológica, razão pela qual não tem o 

discernimento para prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger 

sua pessoa. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de administrar 

seus bens e rendimentos, a requerente deseja se tornar seu curador 

especial, para prestar-lhe assistência. Acostados à inicial vieram os 

documentos de fls. 11/22. Às fls. 33 consta o laudo médico atestando a 

patologia do interditando. O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado às fls. 34/36. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente 

à concessão da curatela definitiva à requerente, por conta do conteúdo 

probatório dos autos (fls. 36-V). É o relatório. Decido. O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando sofre 

de sequelas decorrentes de traumatismo craniano, o que lhe dificulta a 

mobilidade e a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que 

o impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando é portador de 

enfermidade mental, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Desta feita, diante do laudo psiquiátrico de fls. 33, 

conclui-se que o interditando encontra-se impedido de administrar sua 

própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que 

estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o 

fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Benedito Conceição de Souza, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com 

o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora Maria Regina 

de Souza de Abreu. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 
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(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público e ao 

EMAJ – Escritório Modelo de Assistência Jurídica. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos.

Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, digitei.

 Cáceres - MT, 7 de dezembro de 2016.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 6084 Nr: 278-74.1998.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR MARIANO, MARIA ZÉLIA MARIANO, LUIZ 

CARLOS CAMPOS RIBEIRO, VILMA DE FÁTIMA MENDES RIBEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DE ALMEIDA ARRUDA, MANOEL DAS 

GRAÇA E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 183, dando conta do falecimento 

dos autores Edgar Mariano e Maria Zélia Mariano, cancelo a audiência e 

SUSPENDO o processo, nos termos do art. 313, I, do CPC.

Determino a intimação do Espólio de Edgar Mariano e Maria Zélia Mariano, 

de quem for seu sucessor e/ou herdeiros, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que manifestem interesse na sucessão processual e 

promovam a respectiva habilitação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de exclusão do Espólio de Edgar Mariano e Maria Zélia Mariano do polo 

ativo da ação (art. 313, § 2º, II, do CPC), seguindo o processo tão somente 

em relação aos demais autores.

Transcorrido in albis o prazo, certifique-se e retornem-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 71374 Nr: 8770-40.2007.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALVES ATAIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VILA NOVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 94, dando conta de que o 

advogado do requerido não fora intimado para apresentação de 

contestação (decisão de fls. 75/80), resta inviabilizada a realização da 

audiência na presente data.

Aguarde-se o prazo para apresentação de contestação pelo requerido, 

uma vez que o seu patrono retirou os autos em carga no dia 28/11/2016 

(fl. 94).

Aportando a resposta, intime-se a parte autora para manifestação a 

respeito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Redesigno a audiência de instrução para o dia 07/03/2017, às 14:00 hs.

Deverão os advogados das partes se atentar para a previsão contida no 

art. 455 do CPC no tocante a sua incumbência de intimar as testemunhas, 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimem-se a parte requerida, pessoalmente, e os patronos das partes, via 

D.J.E.

Desnecessária a intimação pessoal do autor, uma vez que mudou de 

endereço sem informar o juízo, conforme teor da certidão de fl. 90.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 76230 Nr: 2897-25.2008.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALVES ATAIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757/MT, MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - OAB:4727 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos, observo que o advogado do requerido não fora 

intimado da designação da audiência, haja vista que não constou o seu 

nome na certidão de publicação de fl. 102, o que inviabiliza realização da 

audiência na presente data.

Diante disto, hei por bem redesignar a audiência para o dia 07/03/2017, às 

15:30 hs.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

rol de testemunhas, sob pena de preclusão (art. 357, §4º, CPC).

Deverão os advogados das partes se atentar para a previsão contida no 

art. 455 do CPC no tocante a sua incumbência de intimar as testemunhas, 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimem-se a parte requerida, pessoalmente, e os patronos das partes, via 

D.J.E.

Desnecessária a intimação pessoal do autor, uma vez que mudou de 

endereço sem informar o juízo, conforme teor da certidão de fl. 101.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 7063 Nr: 2200-53.1998.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS MARQUES GARCIA, MÁRIO GRACINDO 

MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6.514 MT

 Vistos etc.

Autorizo o desarquivamento dos autos.

Defiro o pedido de levantamento das penhoras dos imóveis matriculados 

sob os números 21.693 e 24.508, uma vez que houve a satisfação da 

dívida, com a consequente extinção do feito às fls. 172/174.

Expeça-se o competente mandado ao Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca a fim de que proceda a baixa no registro de penhora 

existente nos imóveis matriculados sob os números 24.508 (R.6-M) e 

21.693 (R.3.M).

Aportando aos autos o comprovante da baixa, cientifique-se o advogado 

do executado e, em seguida, não havendo novos requerimentos, 

devolva-se autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 4443 Nr: 908-67.1997.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR SERROU CAMY FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A - FRIGOARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 
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OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 313, § 2º, II, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora 

nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em RS 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, 

§8º, do CPC.A propósito, nas causas em que for inestimável ou irrisório o 

proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o 

juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o 

disposto nos incisos do § 2o.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 4442 Nr: 930-28.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A - FRIGOARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR SERROU CAMY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos, observo que o despacho de fl. 79 não fora cumprido 

corretamente, notadamente porque o endereço constante na 

correspondência de fl. 81/82 não é o mesmo daquele declinado na inicial, 

de modo que inservível a comprovação a intimação do credor.

Ademais, a certidão de fl. 83 está equivocada, pois ainda que se 

presumisse como válida a intimação enviada à fl. 82 (art. 274, § único, 

CPC) não teria decorrido o prazo de 02 (dois) meses concedido para 

regularização do polo passivo, visto que deve ser contado da juntada aos 

autos do AR (art. 231, I, do CPC).

Diante disto, reputo sem efeito a certidão de fl. 83 e determino a repetição 

do ato, devendo ser expedida carta precatória para a intimação do 

exequente, instruída com o endereço declinado na exordial (Estrada da 

Taboca, Km 1, na cidade de Araputanga-MT), a fim de que promova a 

citação do espólio da executada, de quem for o sucessor ou, se for o 

caso, dos herdeiros, no prazo de 02 (dois) meses, sob pena de extinção 

do processo (art. 76, § 1º, CPC).

Transcorrido in albis o prazo, certifique-se e retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 150635 Nr: 9406-30.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR, LUIZ CARLOS CAVALIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Uma vez que restaram frustradas todas as tentativas de localização dos 

requeridos, defiro parcialmente o pedido de fl. 96, determinando a busca 

de endereço junto às empresas de telefonia.

Oficie-se às empresas de Vivo, Claro, Oi e Tim, solicitando-lhes que 

prestem informação quanto ao endereço dos requeridos Francisco 

Balduino da Silva Júnior (CPF: 940.745.421-53), Luiz Carlos Cavalieri (CPF: 

514.733.481-53) e Francisco Balduino da Silva Júnior – ME (CNPJ: 

08.518.058/0001-33), caso tais nomes constem em seus cadastros. 

Prazo: 10 (dez) dias.

Aportando aos autos as respostas e havendo a indicação de novo 

endereço, citem-se os requeridos, por carta, guardando observância ao 

despacho de fl. 52.

Havendo a juntada de informação negativa pelas empresas de telefonia, 

intime-se a parte autora, por seu advogado, para dar efetivo andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento de 

pedidos protelatórios e a pronta extinção do feito.

Transcorrido in albis, intime-se a parte autora, pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, imediata conclusão.

Cumpra-se, com urgência, visto se tratar de feito incluso na Meta 2 do 

CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 89645 Nr: 4913-15.2009.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO FINASA 

S/A, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, em desfavor de 

AUGUSTO CAMPOS DA SILVA, igualmente qualificado.

Liminar de busca e apreensão concedida à fl. 29, entretanto, o bem não 

fora apreendido (fls. 31 e 37).

Fora deferido o pedido busca de endereço (fl. 40-v°), com resultados 

acostados às fls. 51/60, bem como fora oficiado às Polícias Rodoviária 

Federal, Estadual e Polícia Militar com ordem de retenção do veículo objeto 

da lide (fl. 42/43) e restrição junto ao Detran (fl. 41 e 59).

Intimada a dar andamento, a parte autora pugnou pelo desentranhamento 

do mandado (fl. 78), entretanto não fora possível a localização do bem (fl. 

85).

À fl. 91 fora deferido novo pedido de busca de endereço junto aos 

sistemas SIEL e INFOJUD, entretanto, a parte autora não se manifestou 

sobre os resultados obtidos.

 A parte autora fora intimada, por advogado e pessoalmente (fls. 95/99), 

para dar andamento ao feito, efetuando o preparo para expedição de 

carta precatória ao endereço localizado ao Siel, sob pena de extinção, 

entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (fl. 100).

 É o relatório.

 Decido.

Determinada a intimação pessoal da parte requerente, para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora, apesar de devidamente intimada, 

quedou-se inerte, o que demonstra o abandono da causa.

Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar de fl. 29, determinando que se oficie as Polícias 

Rodoviária Federal, Estadual, Polícia Militar e Detran a fim de efetivar a 

baixa nas restrições, visto a extinção do feito.

Eventuais custas pelo autor e sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 85246 Nr: 802-85.2009.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84.314 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido. Determinada a intimação pessoal da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo por 

abandono, o advogado da parte autora permaneceu inerte, enquanto a 

parte não fora encontrada no endereço declinado nos autos. O art. 274, 

parágrafo único, do CPC, dispõe que "presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 
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primitivo endereço". Constitui, portanto, ônus das partes comunicar a 

mudança de endereço, sendo certo que a parte autora mudou de 

endereço sem comunicar ao juízo, razão pela qual presumo válida a 

intimação encaminhada para o endereço informado pela parte na inicial e, 

diante disto, concluo pela inércia do autor em relação ao comando judicial 

e, consequentemente, o abandono da causa. Posto isso, JULGO extinto o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código 

de Processo Civil. Revogo a liminar de fl. 25. Eventuais custas pela parte 

autora e sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 141771 Nr: 11521-58.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENI DA SILVA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, 

impulsiono os autos levando-os à “Expedição de Matéria para a Imprensa”, 

a fim de intimar o Requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o preparo para o 

cumprimento da CP a ser expedida para a comarca de SANTA 

CECÍLIA-SC, ou no mesmo prazo se manifestar se pretende diligenciar o 

seu cumprimento no Juízo Deprecado e neste caso, juntar aos autos, no 

prazo de 30(trinta) dias, o comprovante da distribuição da CP naquele 

Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 148498 Nr: 6995-14.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.G.AGROPECUARIA LTDA-ME, LDFSG, PLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, a parte autora foi 

devidamente intimada a manifestar nos autos e deixou transcorrer "in 

albis" o prazo. Isso posto, encaminho os autos conclusos para novas 

determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 82722 Nr: 9203-10.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSY HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84.314 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais que, decorreu "in albis" o prazo para a 

parte autora manifestar nos autos. Isso posto, encaminho os autos 

conclusos para novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 93397 Nr: 8492-68.2009.811.0006

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY REZENDE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE DA ROSA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:18834/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, a parte autora foi intimada a 

efetuar o preparo da CP a ser expedida novamente para a comara de 

Cuiabá-MT; porém, veio aos autos e protocolou a petição de fl. 72, 

informando que efetuou o pagamento da diligência do oficial de justiça 

naquela comarca. Ocorre que, a CP outrora enviada, já havia sido 

devolvida por falta de pagamento da diligência o que torna necessário a 

expedição de nova CP para a comarca de Cuiabá. Isso posto, INTIMO 

novamente, a parte autora, a dar andamento no feito, efetuando o preparo 

da CP, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 75618 Nr: 2307-48.2008.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:10990/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO FINASA 

S/A, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, em desfavor de 

SILVANA DA COSTA, igualmente qualificada.

Liminar de busca e apreensão concedida à fl. 23/25, entretanto, o bem não 

fora encontrado para ser apreendido (fl. 31).

O feito fora extinto por abandono à fl. 53, entretanto, interposto recurso de 

apelação (fls. 55/89), fora provido, retornando os autos para regular 

trâmite (fl. 111).

À fl. 128 fora deferido o pedido de busca de endereço, sendo este 

realizado junto ao sistema SIEL, entretanto não fora obtido resultado 

positivo (fl. 129).

 À fl. 142 fora novamente deferido o pedido de busca de endereço (fl. 

142), este com resultado positivo (fl. 143).

 A parte autora fora intimada, por advogado e pessoalmente (fls. 145/148), 

para dar andamento ao feito, efetuando o recolhimento da diligência do 

oficial de justiça para cumprimento da liminar e citação, sob pena de 

extinção, entretanto, transcorreu in albis o prazo para manifestação (fl. 

149-v°).

 É o relatório.

 Decido.

Determinada a intimação pessoal da parte requerente, para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora, apesar de devidamente intimada, 

quedou-se inerte, o que demonstra o abandono da causa.

Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar de fls. 23/25.

Eventuais custas pelo autor e sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 191378 Nr: 9155-07.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZINCRED S/A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DIAS BARREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FERREIRA DE RESENDE 

FILHO - OAB:68204, MATEUS VARGAS FOGAÇA - OAB:OAB/PR 57.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC e Provimento 56/2007 TJMT, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora por seu advogado, a fim 

de que efetue o depósito da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 

70,00 (setenta reais), mediante depósito em conta bancária nº 35.138-5 

agência 0184-8, Banco do Brasil, Cáceres/MT, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme o que determina no item 6.16.6 do Provimento n. 

56/2007-CGJ.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 160898 Nr: 8716-64.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDETE VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC e Provimento 56/2007 TJMT, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

advogado para manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 150941 Nr: 9747-56.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIFÓRNIA COMERCIAL DE COMBUTÍVEIS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC e Provimento 56/2007, INTIMO a parte 

autora por meio de seu advogado, para efetuar O RECOLHIMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, na COMARCA DE MIRASSOL 

D'OESTE-MT, uma vez que, apresentou o preparo para distribuição da CP, 

mas não a diligência bem como, acompanhar o cumprimento da missiva 

naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 148851 Nr: 7409-12.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALVES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA - OAB:EMAJ

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo de 30 (trinta) dias para que a 

parte autora se manifestasse. Dessa forma, encaminho os autos para 

arquivamento nos moldes da decisão de fls. 97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 146040 Nr: 4177-89.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLAINE DE PAULA NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA - OAB:EMAJ

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo de 30 (trinta) dias para que a 

parte autora se manifestasse. Dessa forma, encaminho os autos para 

arquivamento nos moldes da decisão de fls. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 152667 Nr: 11677-12.2012.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTERIO SIMPLICIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, a r. sentença transitou em 

julgado sem a interposição de recurso. Isso posto, encaminho os autos 

para as anotações necessárias e remessa ao arquivo definitivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 6700 Nr: 418-11.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DA CUNHA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TOLEDO SILVA - 

OAB:19.123, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625/O

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para acostar aos autos o demonstrativo 

atualizado do débito exequendo e requerer o que entender de direito, 

devendo considerar a quantia declinada na inicial (à época expressa em 

Cruzeiros), convertendo a moeda e, ainda, subtraindo os valores 

efetivamente pagos pela executada durante o trâmite processual, a fim de 

obter o saldo remanescente a ser executado. Prazo: 30 (trinta) dias e sob 

pena de extinção.

Aportando aos autos, intime-se a parte executada, por seus advogados 

(fl. 317), para manifestar-se sobre o cálculo, em 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 4987 Nr: 417-26.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DA CUNHA CINTRA, SEBASTIÃO 

FÁBIO DA CUNHA CINTRA, EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para acostar aos autos o demonstrativo 

atualizado do débito exequendo e requerer o que entender de direito, 

devendo considerar a quantia declinada na inicial (à época expressa em 

Cruzados), convertendo a moeda e, ainda, subtraindo os valores 

efetivamente pagos pela parte executada durante o trâmite processual, a 

fim de obter o saldo remanescente a ser executado. Prazo: 30 (trinta) dias 

e sob pena de extinção.

Aportando aos autos, intime-se a parte executada, por seus advogados 

(fl. 376), para manifestar-se sobre o cálculo, em 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 100426 Nr: 5519-09.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA ANE WEBER, RENATO CESAR MARTINS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 Vistos etc.
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Retifique-se a autuação dos autos para “Cumprimento de Sentença", 

figurando como exequente Lucila Ane Weber e Renato César Martins 

Cunha e como executada Centrais Elétricas Matogrossense S/A - Cemat.

Apresentado o cálculo demonstrativo do débito (fl. 77), intime-se a parte 

executada, por seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar a integralidade da dívida em execução, sob pena de aplicação de 

multa no percentual de 10 (dez por cento) sobre o valor exigido e fixação 

de honorários advocatícios.

Transcorrido in albis o prazo para pagamento, fixo desde já os honorários 

advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Esgotado o prazo supra sem o pagamento, venham-me os autos 

conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 183250 Nr: 4206-37.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI, INDUSTRIA, COMERCIO E AGROPECUARIA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ABRAÃO VICENTE GARCIA, 

ESPOLIO DE MARIA JOSÉ CASTRILLON GARCIA, ANDRÉ LUIZ 

CASTRILLON GARCIA, GRACIANA GUIMARÃES GARCIA, RAUL CAMILO 

GUIMARÃES GARCIA, JEANE PAULA CARNEIRO GARCIA, EMANUELLE 

CASTRILLON GARCIA, LAURA BERNADETTE CASTRILLON GARCIA, 

EDINAURA DIAS CASTRILLON GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos seguintes termos: a) que transcorreu "in albis" o 

prazo para que as fazendas Nacional e Municipal se manifestassem nos 

autos; b) que a fazenda Estadual se manifestou às fls. 87; c) que os 

requeridos Laura Bernadette Castrillon Garcia, André Luiz Castrillon 

Garcia, Emanuelle Castrillon Garcia, Raul Camilo Castrillon Garcia e 

Graciana Guimarães Garcia deixaram transcorrer "in albis" o prazo para 

manifestação. Assim, nos moldes da decisão de fls. 73, faço concluso os 

autos ao Ministério Público para requerer o que entender por direito no 

prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-261 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1002465-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SANTOS RAMOS DA SILVA (DEPRECANTE)

LORRANE RIBEIRO MACHADO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - 250484-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PEREIRA DE ALMEIDA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME SINHORINI CHAIBUB OAB - 94457-/SP (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ERIC RAFAEL DE ALMEIDA BATISTA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres - MT , 9 de dezembro de 2016. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juiz . Processo: 1002465-08.2016.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 11.616,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

(261) Parte Autora: DEPRECANTE: BRUNA SANTOS RAMOS DA SILVA, 

LORRANE RIBEIRO MACHADO Parte Ré: JULIANA PEREIRA DE ALMEIDA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135372 Nr: 4441-43.2011.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO ANTONIO ROXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DA FAZENDA BOM JARDIM FACÃO E 

OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B

 Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público Fe-deral 

e DETERMINO O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE, devendo os invasores da área serem retirados do local, mediante 

uso de força poli-cial. Expeça-se novo mandado de reintegração de 

posse.Requisite-se o estudo e o apoio para a execução da medida ao 

Comando da Polícia Militar. Expeça-se o necessário.Oficie comunicando ao 

Ministério Público Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189277 Nr: 7781-53.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS ROMEIRA LTDA, PANASONIC DO 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A, JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES - 

OAB:12855

 Vistos etc.

 Nas fls. 95/99 a Exequente almeja que incida em desfavor do devedor a 

penhora online, tendo em vista o não cumprimento ou pagamento da 

obrigação estabelecida.

 No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do 

devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros do executado, fica o mesmo intimado através de seu 

Advogado (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá no prazo de 05 

(cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

NCPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), colha-se a manifestação do credor no prazo de 05 (cinco) 

dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa pelo executado, nos 

moldes acima em caso de indisponibilidade parcial.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148093 Nr: 6535-27.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO NUNES RIBEIRO, EDSON FERREIRA RIBEIRO 

FILHO, TIAGO APARECIDO NUNES SIMÃO, VALDECI FERREIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉIA PATRÍCIA OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 ...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na 

exordial, condenando a requerida CLÉIA PATRÍCIA OLIVEIRA BORGES a 

pagar aos ...as seguintes verbas indenizatórias: 1) R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, com fulcro 

nos dispositivos legais supra mencionados, valor este que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo I.N.P.C / I.B.G.E, a partir da publicação da 

sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da data do acidente (Súmula 54 STJ) e dividido 

na proporção de 1/3 para cada requerente. 2) Pagamento de pensão aos 

Autores, com termo inicial da data do acidente até a data em que a vítima 

completaria 65 anos (expectativa de vida do brasileiro) de idade, no valor 

atual mensal de de R$ 586,66 (quinhentos e oitenta e seis reiais e 

sessenta e seis centavos), com vencimento em todo dia 10 de cada mês; 

Destaco que a liquidação deve ser efetivada sobre o valor antes definido, 

incidindo juros de mora de 1 % ao mês e correção monetária - INPC, a 

partir da data da publicação desta. 2.1) Sobre o valor a ser liquidado o item 

2, o Requerente Matheus e o outro filho da vítima Charles, deverão ser 

contemplados somente até a data em que completam 25 anos, devendo o 

pagamento da pensão se dividir nos seguintes moldes: proporção de 1/3 

até a data em Tiago completou 25 anos; metade para o esposo da vítima e 

metade para o Requerente Fabrício até que este complete a idade de 25 

anos, e, após, o valor integral da pensão ao esposo da vítima. 3) 

ressarcimento dos danos materias, no valor de R$ 4.460, 00 (quatro mil 

quatrocentos e sessenta reais), com incidência de correção monetária, a 

partir da data da emissão do recibo de fls. 118, e juros de mora, de 1% ao 

mês, a contar da citação. Em face da sucumbência, condeno a Requerida 

ao pagamento de custas processuais, despesas processuais e verba 

honorária esta arbirada em 10% sobre o valor atualizado da condenação. 

Intime-se. Após o decurso do pazo recursal, intimem os Autores para 

promovem a execução, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 187183 Nr: 6440-89.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BENEDITA DA SILVA ZATTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERALDO VIERIA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos, etc.

Como a penhora de dinheiro é a primeira do rol preferencial exposto no art. 

835, NCPC e ainda prioritária (§1º, 835), de ofício, defiro o pedido de 

penhora de valores via BACENJUD.

 Acaso não seja penhorado valor suficiente, manifeste o Exequente no 

prazo de 15 dias para indicar bens passíveis de penhora, inclusive 

esclarer quanto o interesse na expedição de certidão para fins de 

protesto.

Sendo a penhora parcial em dinheiro, intimem as partes do resultado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9225 Nr: 559-93.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS JOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 Defiro o pedido de fls. 290.

Concomitante a realização do pedido via Bacenjud, oficie para a SICREDI 

solicitando o bloqueio de valores, nos limites da dívida.

Com a juntada das respostas, manifestem as partes.

Apresente o Exequente por ocasião da manifestação acima demonstrativo 

atualizado da dívida, assim como informe quanto o interesse na 

adjudicação do bem penhorado, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 152900 Nr: 121-76.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADINA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE JASSEK DRUMOND - 

OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O MT

 Transitada em julgado a sentença, a parte Autora pleiteou a execução.

A parte Requerida foi intimada e depositou o valor em conta vinculada ao 

juízo.

A Autora solicitou a liberação do depósito para sua conta pessoal (fls. 

181/182). Já a Procuradora anuiu, porém, solicitou a expediçao de alvará 

em separado para pagamento dos honorários contratuais e de 

sucumbência (fls. 185/186).

Do exposto, julgo extinta a obrigação da Requerida, nos termos do art. 

924, inciso II do CPC.

Custas pela Requerida, devendo o cálculo ser realizado tendo por base de 

cálculo o valor da obrigação e não o valor da causa.

Defiro a expedição de alvará como solicitado pela Autora e sua Advogada. 

Do valor depositado de R$ 3712,51 reais os percentual de 15 % dos 

honorários de sucumbência representa R$ 556,83 reais. Sobre o saldo e 

crédito da Autora de R$ 3155,68 será deduzido os honorários contratuais 

de 30 %, o que resultará em R$ 946,70 de honorários.

Portanto, será expedido alvará em favor da Advogada no valor total de R$ 

1503,53 reais e a diferença em prol da parte Autora.

Intimem-se.

Após o cumprimento das formalidades, arquive-se.

 No caso, a obrigação esta satisfeita, ficando o feit

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 88469 Nr: 3958-81.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA DA CRUZ CARNEIRO - 

OAB:235393, MARIA HELENA GURGEL PRADO - OAB:75401/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5635, 

ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ - OAB:9380

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, impulsiono estes autos 

enviando-os à expedição de matéria de imprensa a fim de INTIMAR a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 70,00 (setenta reais) 

mediante depósito na conta bancária n. 35.138-5, agência 0184-8, Banco 

do Brasil, Cáceres/MT, consignando que, deverá acostar aos autos o 

comprovante de depósito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 159886 Nr: 7660-93.2013.811.0006

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LF CONSTRUTORA LTDA, SANDRA MARIA LEMES 

ELLER E SILVA, MARCOS ELLER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS CELULAR, TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO 

- OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT, EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - OAB:335279, 

HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740, JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA 

- OAB:14031

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Tipo de audiência: Instrutória

 Código: 159886 – Autos: 7660-93.2013.811.0006

Data e horário: 07 de dezembro de 2016 às 13h00min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Ricardo Alexandre Riccieli Sobrinho

Preposto da Requerida Ms Celular : Wandher Vasconcellos

Advogada da Requerida Ms Celular : Dr. Monica Cristian Rodrigues da 

Silva

Preposto da Requerida Telefônica Brasil S.A: Naiara Cristina Adorno 

Godoy

Advogado da Requerida Telefônica: Dr. Gabriel Adorno Lopes

 OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, verificou-se a presença das partes acima indicadas, 

estando ausentes a requerente e procurador. A empresa telefônica Brasil 

S/A, muito embora ausente à autora, neste ato apresenta proposta de 

acordo e requer a intimação da parte autora para se manifestar. O 

advogado Dr. Gabriel Adorno Lopes, da parte requerida Telefônica, juntou 

aos autos carte de preposto e substabelecimento nos autos.

 Ficou deliberado: “Designada à instrução, a parte autora não indicou o rol 

de testemunhas e sequer foi encontrada para a intimação conforme a 

certidão de fls.239. É dever da parte comunicar alteração de endereço, 

reputando como efetivada a intimação não cumprida, como dever 

processual antes mencionado. Como não comunicou qualquer alteração 

de endereço reputo a parte autora como intimada, inclusive preclusa o 

direito de produzir prova testemunhal. Como foi, determinado o depoimento 

pessoal da parte autora, deixo para analisar sobre a aplicação ou não da 

confissão por ocasião da sentença. Em seguida foi colhido o depoimento 

pessoal das requeridas”.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz de Direito deliberou nos seguintes termos: “Vistos, etc...” 

Declaro encerrada a instrução. Intime a parte autora para manifestar-se 

sobre a proposta de acordo no prazo de 10 dias, inclusive na ocasião 

informa numero de conta para posterior liberação de deposito. Acaso 

concorde proposta, intime a requerida Viva para cumprir o acordo no 

prazo de 15 (quinze) dias. Acaso a autora fique silente e/ou não concorde 

com a proposta, intime as partes para apresentarem as legações finais. 

Estando ausente, deixo de colher o depoimento pessoal. NADA MAIS. Eu, 

I.L, digitei e subscrevi.

Ricardo Alexandre Riccieli Sobrinho

Juiz de Direito

Wandher Vasconcellos

Preposto da requerida MS Celular

 Dr. Monica Cristian Rodrigues da Silva

 Advogada da Requerida Ms Celular

 Naiara Cristina Adorno Godoy

 Preposto da requerida Telefônica Brasil

 Dr. Gabriel Adorno Lopes

Advogado da Requerida Telefônica

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 164653 Nr: 1784-26.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MENACHO DA SILVA, A.C.S., 

MARIA DE LOURDES MENACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME CORREA E CIA LTDA, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S/A, ESPÓLIO DE BENEDITO APARECIDO 

ANDRADE, MUNICIPIO DE CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais.

No curso da ação e no prazo da defesa, a parte Requerida Guilherme 

Correa e Cia Ltda e Benedito Aparecido Andrade denunciaram à lide o 

Município de Caceres.

No despacho de fls. 485 foi determinada a citação do Município, tendo este 

apresentado confestação às fls. 490/495.

Na petição de fls. 497 a parte Autora questiona a permanência do 

Município na lide.

Melhor analisando a controvérsia, conclui este juízo que extrapolou a 

competência jurisdicional em determinar a denunciação à lide do Município 

de Cáceres, eis que não tem jurisdição para decidir matérias afetas à 

Fazenda Pública.

A Resolução 005/2014 do Tribunal Pleno do Estado de Mato Grosso, 

definiu a seguinte competência para a 4ª Vara deste foro:

 “Processar e julgar os feitos em que sejam parte, interessada ou 

interveniente, as Fazendas Públicas Federal, estadual ou municipal, 

associadas a cartas precatórias, rogatória e de ordem afetas à sua 

competência.”

Ora, existindo vara com competência exclusiva, a Vara da Fazenda 

Pública é quem compete decidir sobre a existência de interesse jurídico 

que justifique a presença, no processo, do Estado ou Município, suas 

autarquias ou empresas públicas.

Nestes termos, determino a redistribuição destes autos para a 4ª Vara 

para analisar sobre o pedido de denunciação à lide, e por decorrência, se 

existe ou não interesse jurídico que justifique a presença, no processo, do 

Município de Caceres - MT.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 175678 Nr: 10429-40.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DO PATROCINIO LAGES, O.L.O.D.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, PAN SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:53588

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o RECURSO DE APELAÇÃO foi interposto no prazo 

legal, razão pela qual, INTIMO os requeridos para apresentarem as 

contrarrazões .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 90977 Nr: 6143-92.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA RAMOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, JULIO CESAR RODRIGUES - OAB:6166-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA 

ALBUQUERQUE - OAB:72973, VICTOR UGO SOUSA - OAB:9611 MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, acostar aos autos o atual endereço dos requeridos a fim 

de possibilitar o cumprimento das detrminações de fls.415/419.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 44581 Nr: 3043-71.2005.811.0006

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 36 de 419



TRABALHO

 PARTE AUTORA: COCAR VEÍCULOS LTDA, LUÍZ PAULO MEIRELLES 

JUNQUEIRA, FRANCISCO ANTONIO MEIRELES JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA GONÇALVES 

BANDEIRA DUARTE - OAB:, DÉBORA ADRIANA ALVES - OAB:7180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Nos termos do art. 152, inciso VI do CPC/15, IMPULSIONAM-SE os autos 

INTIMANDO-SE o Embargante, via DJE/MT, através de seus advogados, 

para que, fique ciente do retorno dos autos da Segunda Instância e, no 

prazo de 05(cinco) dias, REQUEIRA o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 133086 Nr: 1917-73.2011.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que a RPV expedida em favor da parte credora não foi liquidada 

no prazo estabelecido no art. 535, § 3º, inciso II do CPC.

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)Determinar o sequestro do valor exequendo (R$ 8.310,35 – Ofício n.º 

315/2016 – fls. 84/verso) pelo Sistema BacenJud nas contas bancárias 

pertencentes ao ente executado;

b)Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta 

judicial competente e após, promova a liberação da quantia depositada, na 

conta de titularidade da parte credora;

c)Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

d)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 191390 Nr: 9167-21.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da petição retro subscrita pela dra. Andréia Botelho de 

Carvalho, compulsei os autos e constatei INEXISTIR procuração "ad 

judicia" sequer para a douta advogada, tampouco para o seu colega e 

advogado apontado pela mesma à fl. 36. Assim, visando regularizar a 

presente demanda, nos termos do art. 152, inciso VI do CPC/15, pelo 

presente, intima-se o Dr. Eduardo Sortica de Lima, para que, no prazo de 

15(quinze) dias acoste aos autos s imprescindível procuração "ad judicia" 

em favor da Exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147745 Nr: 6125-66.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Nos termos do art. 152, inciso VI do CPC/15, pelo presente, 

impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE a Parte Requerente, via DJE/MT, 

através de seu advogado, para que fique ciente do retorno dos autos da 

Segunda Instância e, no prazo de 05(cinco) dias, manifeste-se 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156236 Nr: 3861-42.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DE ALMEIDA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSTITUTO 

NACIONAL SEGURO SOCIAL - OAB:

 Nos termos do art. 152, inciso VI do CPC/15, pelo presente, 

impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE a Parte Requerente, via DJE/MT, 

através de seu advogado, para que fique ciente do retorno dos autos da 

Segunda Instância e, no prazo de 05(cinco) dias, manifeste-se 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155368 Nr: 2882-80.2013.811.0006

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

 PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:11.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, INTIMA-SE o Exequente para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, acoste aos autos a planilha atualizada do "quantum exequatur", bem 

como os dados bancários do Exequente, com o respectivo CPF do titular 

da conta em que pretende ver depósitados o mencionado valor. Ressalto, 

ainda, que deixo de intimar o Executado acerca da existência de débitos 

que eventualmente preenchessem as condições estabelecidas no §9º do 

art. 100 da CF e art.6º da Resolução n. 115, do Conselho Nacional de 

Justiça que dispõe sobre a Gestão de Precatórios no âmbito do Poder 

Judiciário, ante a sua declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo 

Tribunal Federal no ano de 2013, vez que ao estabelecer uma enorme 

superioridade processual à Fazenda Pública, viola a garantia do devido 

processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da coisa julgada, da 

isonomia e afeta o princípio da separação dos Poderes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 103216 Nr: 8314-85.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DE ARRUDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE A. B. DO NASCIMENTO 

- OAB:16.962/E, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Nos termos do art. 152, inciso VI do CPC/15, INTIMA-SE a Parte 

Exequente, via DJE/MT, para que, no prazo de 05(cinco) dias, acoste aos 

autos os dados bancários e CPF do titular da conta em que pretende ver 

depositados o crédito principal e honorários sucumbenciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 98442 Nr: 3526-28.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO
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CERTIFICO, nos termos dos arts. 152 e 203, § 4o. do NCPC e Provimento n. 

56/2007/CGJ/TJ/MT, que, compulsando os autos, no momento da 

expedição de documentos, verifiquei que a parte executada constituiu 

advogado por meio de procuração (fl. 12), razão pela qual I N T I M O a 

parte executada, na pessoa de seu procurador, acerca da penhora em 

dinheiro realizada nos autos por meio de BACENJUD, conforme 

comprovantes de fls. 25 e 28/29, no valor de R$ 888,26 (oitocentos e 

oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), para que, querendo, 

apresente EMBARGOS À PENHORA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134674 Nr: 3700-03.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA GOMES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Elza Gomes de Morais Filiação: 

Não Informado, brasileiro(a), , Endereço: Rua Coronel Ponce 736, Bairro: 

Centro, Cidade: Cáceres-MT

Resumo da Inicial:Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, Decido:

(a)Deferir a citação da parte executada pela via do edital, vez que não 

encontrados pelas vias ordinárias, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, forte no artigo 8º da Lei 6830/80;

(b)Em não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial dos devedores, forte no art. 72, II , parágrafo único 

do CPC/15;

(c)Às providências. Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93822 Nr: 8890-15.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.C.R. DE MATOS, MARCIA CRISTINA 

RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): M.c.r. de Matos, CNPJ: 

05103781000163, brasileiro(a), Endereço: Rua Coronel José Dulce, Nº 

117, Bairro: Centro, Cidade: Cáceres-MT

Executados(as): Marcia Cristina Rodrigues de Matos, Cpf: 65093879134 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Coroneljosé Dulce 117, Bairro: 

Centro, Cidade: Cáceres-MT

Resumo da Inicial:Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, Decido:

(a)Deferir a citação da parte executada pela via do edital, vez que não 

encontrados pelas vias ordinárias, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, forte no artigo 8º da Lei 6830/80;

(b)Em não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial dos devedores, forte no art. 72, II , parágrafo único 

do CPC/15;

(c)Às providências. Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155545 Nr: 3083-72.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Pelo presente, INTIMA-SE a parte, através de seu advogado via DJE/MT, 

para que fique ciente do retorno dos autos da segunda instância e, no 

prazo de 05(cinco) dias requeira o que entender de direito.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 49839 Nr: 6970-45.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ANTONIO CAMILO 

(PROM.JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, BRUNO CORDOVA FRANÇA - OAB:19999/B, ELEN SANTOS 

ALVES DA SILVA - OAB:12830/MT, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT

 Vistos, em correição.

Abra-se vista dos autos ao M.P. para que se manifeste.

Retornando os autos, volvam-me imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 45804 Nr: 4159-15.2005.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DA ÁGUA, ALVARO DE CARVALHO 

NETO, JANDER JESUS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 Vistos, em correição.

Considerando que o Exequente cumpriu a determinação de fl. 216, 

homologo os cálculos apresentados (retro encartados) e determino que 

seja expedida certidão de crédito em favor do Exequente, no valor 

indicado à fl. 218.

Após, arquive-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 87528 Nr: 3033-85.2009.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR JULIANO SEONECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A (BV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT, DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684 A

 Vistos, em correição.

Os autos vieram conclusos, haja vista a petição e documentos retro 
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encartados do Banco Votorantim S/A (fls. 185/199).

Pois bem. Verifica-se que o Banco Votorantim S/A, regularizou a situação 

processual, juntando procuração nos autos, bem como, informou sua 

acedência quanto aos termos da proposta apresentada pelo Reclamante 

às fls. 178/181, acerca da devolução do valor de R$ 14.500,00 (quatorze 

mil e quinhentos reais), o qual foi recebido indevidamente, dividido em 

cinco parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada.

Ainda, pugnou para que o valor das parcelas seja depositado por Walmir 

Juliano Seonaca, até o dia 15 (quinze) de cada mês, sob pena de incidir 

em correção monetária e juros de 1% (um por cento) a.m., devendo o 

depósito ser realizado diretamente na conta corrente indicada, evitando-se 

a necessidade de expedição de Alvará de levantamento, bem como, que 

deverá proceder à juntada dos comprovantes nos autos e encaminhar 

cópia aos procuradores do Banco a fim de dar ciência dos pagamentos 

realizados.

POSTO ISSO, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC, homologo a 

transação realizada entre as partes quanto à devolução do valor 

correspondente à R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), pago 

indevidamente, cuja restituição se dará mediante depósito de 05 (cinco) 

parcelas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, devendo cada 

parcela ser depositada na conta corrente nº 623.454-5, agência: 0001-9 

(matriz), Banco: 655 (Banco Votorantim), Titular: BV Financeira, CNPJ nº 

01.149.953/0001-89, até o dia 15 (quinze) de cada mês, sob pena de 

incidir em correção monetária e juros de 1% (um por cento) a.m. sobre 

cada parcela em atraso.

Walmir Juliano Seonaca, deverá proceder à juntada dos comprovantes de 

depósito das parcelas nos auto, assim como, deverá encaminhar cópia 

destes aos procuradores do Banco a fim de dar ciência dos pagamentos 

realizados.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 61193 Nr: 7470-77.2006.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA PEREIRA GALINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOCUS SOM, VIRDES DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MELO DE 

OLIVEIRA - OAB:13307

 Vistos, em correição.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que foi realizada a 

penhora e depósito de bens da Executada, conforme se infere do Auto 

juntado à fl. 169 e, realizado leilão, não houve nenhuma oferta aos bens 

penhorados (fls. 187/188).

Intimada, a Exequente à fl. 194, manifestou não ter interesse na 

adjudicação dos bens penhorados, requerendo que seja expedida 

certidão de crédito no valor atualizado do débito.

 Pois bem, defiro o pleito da Exequente, no sentido de que seja expedida 

certidão de crédito no valor atualizado do débito, porém, intime-a para que 

no prazo de cinco dias apresente a planilha de cálculos devidamente 

atualizada, logo após, volvam-me conclusos para deliberar acerca da 

homologação dos cálculos; consequentemente, determinando que os bens 

penhorados, os quais se encontram depositados à Executada sejam 

liberados da restrição.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 209782 Nr: 9889-21.2016.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR OLAVO DA SILVA - 

OAB:17172

 .Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 38/39, com 

fulcro nos Arts. 310, 312, 313, inciso I, e 316, todos do Código de 

Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTVA pleiteado pelo autuado VALMIR DA SILVA SANTOS e 

mantenho sua prisão preventiva, nos termos da decisão que a 

decretou.Ciência ao Ministério Público e à ilustre Defesa.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 193486 Nr: 10450-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613/O

 Vistos em correição,

I - Da defesa escrita (§ 1º, Art. 55, Lei 11.343/2006).

O réu reserva-se para contestar as questões de mérito imputadas na 

exordial acusatória durante a Audiência de Instrução e Julgamento. (fl. 

82).

Portanto, Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.

II – Assim, nos termos do Art. 56, da Lei 11.343/2006, RECEBO a denúncia 

carreada aos autos, dando o acusado como incurso nas sanções nela 

imputadas.

 III - DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16 de março 

de 2017 às 14h40min. (Art. 56, Lei 11.343/2006).

IV - Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do 

acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, 

sucessivamente, ao representante do Ministério Público e à ilustre defesa 

do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para 

cada um, prorrogável por mais 10 (dez) (Art. 56, Lei 11.343/2006).

V - CITE-SE e intime-se o réu.

VII - Intimem-se o Ministério Público e a ilustre defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206943 Nr: 7943-14.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:

 Vistos etc,

Redesigno a audiência para inquirição das testemunhas faltantes para o 

dia 17 de janeiro de 2017, às 16h15min.

Intimem-se as testemunhas Jefferson e Reginaldo no endereço constante 

dos autos.

Evitando-se inversão probatória, saem as testemunhas de defesa 

intimadas para comparecerem ao ato processual acima designado.

Saem os presentes intimados.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 199878 Nr: 3344-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS DA CRUZ CAMPOS, AUGUSTO CESAR 

DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Vistos etc,

Ante a ausência das testemunhas, hei por bem redesignar o ato para o dia 

17 de janeiro de 2017, às 13h15min, devendo o Ministério Público 
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apresentar o endereço atualizado para possibilitar a intimação da 

testemunha, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se a testemunha de defesa.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 144067 Nr: 2000-55.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PINHEIRO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9207

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa para, no prazo legal, contra arrazoar (Art. 600, CPP), o recurso 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 144067 Nr: 2000-55.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PINHEIRO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9207

 Vistos etc.

Cumpra-se o item “III” da decisão de fl. 161, dando-se vista dos autos à 

defesa para contra arrazoar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 21411 Nr: 2262-54.2002.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES THOMÉ, RUBENS CORREIA 

DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA BRAUN, GILBERTO CAMPOS TIRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BRAUN - 

OAB:123246 RJ, ELEXANDRA BETHANIA FRAJADO DE SOUZA - 

OAB:18.705 MT, FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - OAB:6463/MT, 

GUSTAVO SOARES AZEVEDO - OAB:99126 RJ, JORGE WILLIANS 

PEREIRA SOARES - OAB:79723 RJ

 Vistos etc,

Após o cumprimento de todas as formalidades legais, remetam-se os 

autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 208823 Nr: 9236-19.2016.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE RICARDO LUCAS 

ROSA - OAB:15896

 Vistos etc,

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207633 Nr: 8405-68.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8405-68.2016.811.0006 – Id. 207633

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): MARCELO AUGUSTO CHAVES DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Marcelo Augusto Chaves da Silva Filiação: 

Marcos Francisco Ferreira da Silva e Aureliana Augusta Chaves da Silva, 

brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO MARCELO AUGUSTO CHAVES 

DA SILVA, acima qualificado, das medidas protetivas aplicadas em seu 

desfavor, conforme decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS: Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado 

a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida MARILDA DA SILVA 

na proteção em sua defesa e contra o suposto agressor MARCELO 

AUGUSTO CHAVES DA SILVA que teria cometido, em tese, o crime de 

AMEAÇA e INJÚRIA a incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre Autoridade 

Policial aportou os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência, Termo 

de Declaração, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/2006, 

Pedido de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. Com o advento da 

Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, 

restou definido que o Magistrado pode conceder isolada ou 

cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas na 

mencionada Lei e independente de prévia oitiva do membro do Ministério 

Público. Analisando detidamente os documentos que acompanharam o 

presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre 

violência doméstica praticada contra mulher, conforme Termo de 

Declaração. Mormente, vislumbro estarem evidenciados os elementos 

autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o 

fumus boni iuris, consistente na violência psicológica perpetrada pelo 

representado, e periculum in mora, consistentes nas assertivas da 

ofendida que indicam a eventual possibilidade de reiteração dos atos 

praticados por ele. Destarte, a aplicação das medidas protetivas se fazem 

necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica 

praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de preservar a 

integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os 

demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes 

medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 

01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar; 02-PROIBO o agressor 

de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 

100 metros; 03-PROIBO o ofensor de manter contato com a vítima, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 04-PROIBO o 

ofensor de frequentar a residência da vitima, local de trabalho, bem como 

os lugares onde a mesma esteja com a sua família; 05-DETERMINO a 

separação de corpos; 06-DEFIRO o afastamento da vitima, sem prejuízos 

dos direitos relativos aos bens, guarda de filhos e alimentos. 07- Intime-se 

a vítima, bem como o suposto agressor, para que compareçam ao Setor 

de Psicologia do Fórum da Comarca de Cáceres na data a ser agendada 

pelo Gestor Judiciário, a fim de que proceda o estudo do caso, com o fito 

de verificar a necessidade do encaminhamento da ofendida e seus 

dependentes a programa de proteção e atendimento, máxime pelas 

declarações feitas pela mesma no presente feito. Com o retorno do 

relatório, em caso positivo, oficie-se à Secretaria de Ação Social para 

inclusão da vítima e seus dependentes em programas de apoio e auxílio 

oficial (artigo 23, I); 08- DETERMINO, com fundamento no art. 22, caput, da 

Lei n. 11.340/06, que o agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas 

pela equipe multidisciplinar deste Juízo, em datas a serem fixadas, com a 
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posterior intimação do mesmo. Outrossim, considerando a natureza 

cautelar das medidas aplicadas nesta oportunidade, a qual enseja a 

necessidade de propositura de ação principal, sob pena de incidência do 

que preceitua o artigo 806 do Código de Processo Civil, NOMEIO para 

prestar Assistência Judiciária à vítima a Defensoria Pública, na pessoa de 

um de seus i. Defensores, devendo cópia desta decisão ser encaminhada 

ao i. defensor (artigo 21;27;28). Por fim, tenho, ainda, como necessário o 

implemento das informações trazidas pela r. autoridade policial, nos termos 

do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a realização das seguintes diligências: 

1 – A oitiva do agressor e eventuais testemunhas (artigo 12, inciso V). 

Fica a r. autoridade policial encarregada de encaminhar os documentos 

supra referidos à este juízo no prazo máximo de 48 horas, a luz do que 

preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, observando-se ainda, os 

§§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE 

POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O SUPOSTO 

OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. 

Cientifique-se a representante do Ministério Público, para fins do que 

preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já assegurado 

o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em vista o 

caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente decisão 

sirva como competente MANDADO. Após o decurso de 6 (seis) meses, 

arquive-se o presente feito com as baixas e anotações de praxe. 

Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. As providências. Cumpra-se, com urgência.”

DECISÃO/DESPACHO: “Medidas Protetivas – Cód. 206959 Vistos etc. 

Diante da cota ministerial retro, determino a intimação via editalícia do 

indiciado Aleksandro Carlos de Almeida, acerca do deferimento das 

medidas protetivas às fls. 14/15. Às providências. Cumpra-se”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207459 Nr: 8264-49.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8264-49.2016.811.0006

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): PAULO HENRIQUE NUNES PEREIRA

INTIMANDO: Autor do fato: Paulo Henrique Nunes Pereira, Cpf: 

02730394150, Rg: 2020087-0 SSP MT Filiação: Airton Faustino Pereira e 

Maria de Lourdes Nunes Pereira, data de nascimento: 04/08/1990, 

brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, solteiro(a), autônomo, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO PAULO HENRIQUE NUNES 

PEREIRA, acima qualificado, de que foram aplicadas medidas protetivas em 

seu desfavor, conforme decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado 

a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida DEBORA PEREIRA 

MARTINS SANTOS na proteção em sua defesa e contra o suposto 

agressor PAULO HENRIQUE NUNES PEREIRA que teria cometido, em tese, 

o crime de LESÃO CORPORAL a incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre 

Autoridade Policial aportou os seguintes documentos: Boletim de 

Ocorrência, Termo de Declaração, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 

11.340/2006, Pedido de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. Com 

o advento da Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria 

da Penha, restou definido que o Magistrado pode conceder isolada ou 

cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas na 

mencionada Lei e independente de prévia oitiva do membro do Ministério 

Público. Analisando detidamente os documentos que acompanharam o 

presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre 

violência doméstica praticada contra mulher, conforme Termo de 

Declaração. Mormente, vislumbro estarem evidenciados os elementos 

autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o 

fumus boni iuris, consistente na violência psicológica perpetrada pelo 

representado, e periculum in mora, consistentes nas assertivas da 

ofendida que indicam a eventual possibilidade de reiteração dos atos 

praticados por ele. Destarte, a aplicação das medidas protetivas se fazem 

necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica 

praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de preservar a 

integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os 

demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes 

medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 

01-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 100 metros; 02-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 03-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da 

vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a 

sua família; 04- Intime-se a vítima, bem como o suposto agressor, para que 

compareçam ao Setor de Psicologia do Fórum da Comarca de Cáceres na 

data a ser agendada pelo Gestor Judiciário, a fim de que proceda o estudo 

do caso, com o fito de verificar a necessidade do encaminhamento da 

ofendida e seus dependentes a programa de proteção e atendimento, 

máxime pelas declarações feitas pela mesma no presente feito. Com o 

retorno do relatório, em caso positivo, oficie-se à Secretaria de Ação 

Social para inclusão da vítima e seus dependentes em programas de apoio 

e auxílio oficial (artigo 23, I); 05- DETERMINO, com fundamento no art. 22, 

caput, da Lei n. 11.340/06, que o agressor participe de 2 (duas) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, em datas a serem 

fixadas, com a posterior intimação do mesmo. Indefiro o pedido de 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, uma vez que a vítima 

e o agressor não convivem no mesmo local. Quantos aos demais pedidos 

restam indeferidos, por não vislumbrar no depoimento da vítima, subsídios 

para deferi-los. Outrossim, considerando a natureza cautelar das medidas 

aplicadas nesta oportunidade, a qual enseja a necessidade de propositura 

de ação principal, sob pena de incidência do que preceitua o artigo 806 do 

Código de Processo Civil, NOMEIO para prestar Assistência Judiciária à 

vítima a Defensoria Pública, na pessoa de um de seus i. Defensores, 

devendo cópia desta decisão ser encaminhada ao i. defensor (artigo 

21;27;28). Por fim, tenho, ainda, como necessário o implemento das 

informações trazidas pela r. autoridade policial, nos termos do artigo 12 da 

Lei 11.340/06, com a realização das seguintes diligências: 1 – A oitiva do 

agressor e eventuais testemunhas (artigo 12, inciso V). Fica a r. 

autoridade policial encarregada de encaminhar os documentos supra 

referidos à este juízo no prazo máximo de 48 horas, a luz do que 

preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, observando-se ainda, os 

§§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE 

POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O SUPOSTO 

OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. 

Cientifique-se a representante do Ministério Público, para fins do que 

preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já assegurado 

o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em vista o 

caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente decisão 

sirva como competente MANDADO. Após o decurso de 6 (seis) meses, 

arquive-se o presente feito com as baixas e anotações de praxe. 

Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. As providências. Cumpra-se, com urgência.”

DECISÃO/DESPACHO: “Medidas Protetivas – Cód. 207459 Vistos etc. 

Diante da cota ministerial retro, determino a intimação via editalícia do 

indiciado Paulo Henrique Nunes Pereira, acerca do deferimento das 

medidas protetivas às fls. 08/09. Às providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço
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 Cod. Proc.: 203857 Nr: 5836-94.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5836-94.2016.811.0006 – Id. 203857

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): HÉLIO MENDES DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Hélio Mendes da Silva, Rg: 1771378-1 ssp MT 

Filiação: Hélio José da Silva e Lídia Mendes da Silva, data de nascimento: 

17/11/1985, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), braçal, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO HÉLIO MENDES DA SILVA 

acima qualificado, de que foram aplicadas medidas protetivas em seu 

desfavor, conforme decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS: Vistos, etc. Trata-se de expediente 

encaminhado a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a 

concessão de medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida Ana 

Luiza da Silva na proteção em sua defesa e contra o suposto agressor 

Hélio mendes da Silva que teria cometido, em tese, o crime de LESÃO 

CORPORAL a incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre Autoridade Policial 

aportou os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência, Termo de 

Declaração, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/2006, Pedido 

de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. Com o advento da Lei nº 

11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, restou 

definido que o Magistrado pode conceder isolada ou cumulativamente as 

medidas protetivas de urgência elencadas na mencionada Lei e 

independente de prévia oitiva do membro do Ministério Público. Analisando 

detidamente os documentos que acompanharam o presente expediente, 

verifico que os fatos narrados versam sobre violência doméstica 

praticada contra mulher, conforme Termo de Declaração. Mormente, 

vislumbro estarem evidenciados os elementos autorizadores para a 

aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o fumus boni iuris, 

consistente na violência psicológica perpetrada pelo representado, e 

periculum in mora, consistentes nas assertivas da ofendida que indicam a 

eventual possibilidade de reiteração dos atos praticados por ele. Destarte, 

a aplicação das medidas protetivas se fazem necessárias no intuito de 

coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no âmbito 

familiar e, ainda, com o escopo de preservar a integridade física e 

psicológica da vítima, assegurando dessa forma os demais direitos 

fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, com fulcro nos 

artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas 

protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 01-PROIBO o 

agressor de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite 

mínimo de 1000 metros; 02- PROIBO o agressor de entrar em contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 03- PROIBO o agressor de frequentar o seguinte local: 

Residência da vítima e seus familiares, a fim de preservar a integridade 

física e psicológica da ofendida; 04- Determino a suspensão de visitas aos 

dependentes menores; Quanto ao pedido de prestação de alimentos 

provisionais ou provisórios de dois salários mínimos, a vítima não trouxe 

aos autos informações concretas que demonstrem a real necessidade de 

tais medidas, razão pela qual as Indefiro. Outrossim, considerando a 

natureza cautelar das medidas aplicadas nesta oportunidade, a qual 

enseja a necessidade de propositura de ação principal, sob pena de 

incidência do que preceitua o artigo 806 do Código de Processo Civil, 

NOMEIO para prestar Assistência Judiciária à vítima a Defensoria Pública, 

na pessoa de um de seus i. Defensores, devendo cópia desta decisão ser 

encaminhada ao i. defensor (artigo 21;27;28). Por fim, tenho, ainda, como 

necessário o implemento das informações trazidas pela r. autoridade 

policial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a realização das 

seguintes diligências: 1 – A oitiva do agressor e eventuais testemunhas 

(artigo 12, inciso V). Fica a r. autoridade policial encarregada de 

encaminhar os documentos supra referidos à este juízo no prazo máximo 

de 48 horas, a luz do que preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, 

observando-se ainda, os §§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE 

A R. AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE 

O SUPOSTO OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO 

APLICADAS. Cientifique-se a representante do Ministério Público, para fins 

do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já 

assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em 

vista o caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente 

decisão sirva como competente MANDADO. Após o decurso de 6 (seis) 

meses, arquive-se o presente feito com as baixas e anotações de praxe. 

Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. As providências. Cumpra-se, com urgência.

DECISÃO/DESPACHO: Medidas Protetivas – Cód. 203857 Vistos etc. 

Diante da cota ministerial retro, determino a intimação via editalícia do 

indiciado Hélio Mendes da Silva, acerca do deferimento das medidas 

protetivas às fls. 10/11. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 208037 Nr: 8706-15.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON LUIS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8706-15.2016.811.0006 - Id. 208037

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): CLEITON LUIS BEZERRA

INTIMANDO: Autor do fato: Cleiton Luis Bezerra Filiação: Jose Eudes 

Cordeiro Bezerra e Rosa Maria Bezerra, data de nascimento: 01/12/1988, 

brasileiro(a), convivente, motorista, Endereço: atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO CLEITON LUIS BEZERRA, acima 

qualificado, de que foram aplicadas medidas protetivas em seu desfavor, 

conforme decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS: Vistos, etc. Trata-se de expediente 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida LAURA DO CARMO 

RODRIGUES DO VALE, na proteção em sua defesa e contra o suposto 

agressor CLEITON LUIS BEZERRA, que teria cometido, em tese, a 

contravenção penal de perturbação ao sossego alheio, com a incidência 

da Lei nº 11.340/06. A ilustre Autoridade Policial aportou os seguintes 

documentos: Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração, Nota de Ciência 

de Garantias da Lei nº 11.340/2006 e Pedido de Providências Protetivas. É 

o relatório. Decido. Com o advento da Lei nº 11.340/2006, popularmente 

conhecida como Lei Maria da Penha, restou definido que o Magistrado 

pode conceder isolada ou cumulativamente as medidas protetivas de 

urgência elencadas na mencionada Lei e independente de prévia oitiva do 

membro do Ministério Público. Analisando detidamente os documentos que 

acompanharam o presente expediente, verifico que os fatos narrados 

versam sobre violência doméstica praticada contra mulher, conforme 

Termo de Declaração. As medidas protetivas são necessárias no intuito 

de coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no âmbito 

familiar e, ainda, com o escopo de preservar a integridade física e 

psicológica da vítima, assegurando dessa forma os demais direitos 

fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, com fulcro nos 

artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas 
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protetivas pleiteadas que denoto urgentes: 01- DETERMINO o afastamento 

do agressor do lar, domicílio ou local de convivência. 02- PROIBO-O de se 

aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 

METROS. 03- PROIBO-O de manter contato com a vítima, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. 04- PROIBO-O de 

frequentar a residência da vítima, residência de familiares, local de 

trabalho bem como os lugares onde a mesma esteja, a fim de preservar 

sua integridade física e psicológica. 05-DETERMINO, com fundamento no 

art. 22, caput, da Lei n. 11.340/06, que o agressor participe de 2 (duas) 

palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo 

comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações necessárias. 

Quanto à prestação de alimentos provisórios, deixo de fixá-los neste a 

oportunidade, ante a ausência de elementos que comprovem a situação 

econômica das partes, devendo a ofendida buscar os meios adequados 

para tal. Considerando a natureza cautelar das medidas aplicadas nesta 

oportunidade, a qual enseja a necessidade de propositura de ação 

principal, sob pena de incidência do que preceitua o artigo 806 do Código 

de Processo Civil, NOMEIO a Defensoria Pública, prestar Assistência 

Judiciária à vítima, devendo cópia desta decisão ser encaminhada ao i. 

Defensor (artigo 21; 27; 28). Por fim, tenho, ainda, como necessário o 

implemento das informações trazidas pela r. autoridade policial, nos termos 

do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a realização das seguintes diligências: 

1 – A oitiva de eventuais testemunhas e do ofensor (artigo 12, inciso V). 

Fica a r. autoridade policial encarregada de encaminhar os documentos 

supra referidos à este juízo no prazo máximo de 48 horas, a luz do que 

preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, observando-se ainda, os 

§§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE 

POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O SUPOSTO 

OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. 

Cientifique-se o representante do Ministério Público, para fins do que 

preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já assegurado 

o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em vista o 

caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente decisão 

sirva como competente MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

DECISÃO/DESPACHO: Medida Protetiva Vistos, etc. Diante da cota 

ministerial retro, determino a intimação via editalícia do acusado/vítima 

acerca da medida protetiva de urgência. Em ato contínuo, após o decurso 

do prazo superior a 6 (seis) meses e não havendo informações que 

demonstre a necessidade da manutenção das medidas anteriormente 

aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com baixas e 

anotações de praxe. Ás providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 208038 Nr: 8707-97.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8707-97.2016.811.0006 – Id. 208038

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Paulo Henrique da Silva Filiação: , brasileiro(a), 

, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO PAULO HENRIQUE DA SILVA, 

acima qualificado, de que foram aplicadas medidas protetivas em seu 

desfavor, conforme decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS: Vistos, etc. Trata-se de expediente 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida LAURIANE CAMPOS 

PINTO, na proteção em sua defesa e contra o suposto agressor PAULO 

HENRIQUE DA SILVA, que teria cometido, em tese, difamação, com a 

incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre Autoridade Policial aportou os 

seguintes documentos: Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração, Nota 

de Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/2006 e Pedido de Providências 

Protetivas. É o relatório. Decido. Com o advento da Lei nº 11.340/2006, 

popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, restou definido que o 

Magistrado pode conceder isolada ou cumulativamente as medidas 

protetivas de urgência elencadas na mencionada Lei e independente de 

prévia oitiva do membro do Ministério Público. Analisando detidamente os 

documentos que acompanharam o presente expediente, verifico que os 

fatos narrados versam sobre violência doméstica praticada contra mulher, 

conforme Termo de Declaração. As medidas protetivas são necessárias 

no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no 

âmbito familiar e, ainda, com o escopo de preservar a integridade física e 

psicológica da vítima, assegurando dessa forma os demais direitos 

fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, com fulcro nos 

artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas 

protetivas pleiteadas que denoto urgentes: 01- DETERMINO o afastamento 

do agressor do lar, domicílio ou local de convivência. 02- PROIBO-O de se 

aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 

METROS. 03-DETERMINO, com fundamento no art. 22, caput, da Lei n. 

11.340/06, que o agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas pela 

equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara 

Criminal, para informações necessárias. Quanto aos pedidos de 

separação de corpos e restituição de bens indevidamente subtraídos pelo 

agressor à ofendida, deixo de fixá-los neste a oportunidade, ante a 

ausência de informações concretas e precisas que demonstram a real 

necessidade de tais medidas protetivas. Considerando a natureza cautelar 

das medidas aplicadas nesta oportunidade, a qual enseja a necessidade 

de propositura de ação principal, sob pena de incidência do que preceitua 

o artigo 806 do Código de Processo Civil, NOMEIO a Defensoria Pública, 

prestar Assistência Judiciária à vítima, devendo cópia desta decisão ser 

encaminhada ao i. Defensor (artigo 21; 27; 28). Por fim, tenho, ainda, como 

necessário o implemento das informações trazidas pela r. autoridade 

policial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a realização das 

seguintes diligências: 1 – A oitiva de eventuais testemunhas e do ofensor 

(artigo 12, inciso V). Fica a r. autoridade policial encarregada de 

encaminhar os documentos supra referidos à este juízo no prazo máximo 

de 48 horas, a luz do que preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, 

observando-se ainda, os §§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE 

A R. AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE 

O SUPOSTO OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO 

APLICADAS. Cientifique-se o representante do Ministério Público, para fins 

do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já 

assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em 

vista o caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente 

decisão sirva como competente MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

DECISÃO/DESPACHO: Medida Protetiva Vistos, etc. Diante da cota 

ministerial retro, determino a intimação via editalícia do acusado/vítima 

acerca da medida protetiva de urgência. Em ato contínuo, após o decurso 

do prazo superior a 6 (seis) meses e não havendo informações que 

demonstre a necessidade da manutenção das medidas anteriormente 

aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com baixas e 

anotações de praxe. Ás providências. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 208045 Nr: 8713-07.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BATISTA PEDROSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8713-07.2016.811.0006 –Id. 208045

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): BENEDITO BATISTA PEDROSO DA COSTA

INTIMANDO: Autor do fato: Benedito Batista Pedroso da Costa, Cpf: 

01746410108, Rg: 1633305-5 SSP MT Filiação: Florentina da Costa Amaral, 

data de nascimento: 29/04/1983, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), marteleteiro, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO BENEDITO BATISTA PEDROSO 

DA COSTA, acima qualificado, de que foram aplicadas medidas protetivas 

em seu desfavor, conforme decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS: Vistos, etc. Trata-se de expediente 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida FLORENTINA DA 

COSTA DO AMARAL, na proteção em sua defesa e contra o suposto 

agressor BENEDITO BATISTA PEDROSO DA COSTA, que teria cometido, 

em tese, o delito de ameaça, com a incidência da Lei nº 11.340/06. A 

ilustre Autoridade Policial aportou os seguintes documentos: Boletim de 

Ocorrência, Termo de Declaração, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 

11.340/2006 e Pedido de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. 

Com o advento da Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei 

Maria da Penha, restou definido que o Magistrado pode conceder isolada 

ou cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas na 

mencionada Lei e independente de prévia oitiva do membro do Ministério 

Público. Analisando detidamente os documentos que acompanharam o 

presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre 

violência doméstica praticada contra mulher, conforme Termo de 

Declaração. As medidas protetivas são necessárias no intuito de coibir 

eventual reiteração de violência doméstica praticada no âmbito familiar e, 

ainda, com o escopo de preservar a integridade física e psicológica da 

vítima, assegurando dessa forma os demais direitos fundamentais 

inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da 

Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas protetivas pleiteadas que 

denoto urgentes: 01- PROIBO-O de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 500 METROS. 02- PROIBO-O de manter 

contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação. 03- PROIBO-O de frequentar a residência da vítima, 

residência de familiares, local de trabalho bem como os lugares onde a 

mesma esteja, a fim de preservar sua integridade física e psicológica. 

05-DETERMINO, com fundamento no art. 22, caput, da Lei n. 11.340/06, 

que o agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias. Deixo de deferir o pedido de afastamento 

do lar, domicílio ou local de convivência, pois tal se aplica somente aos 

casos em que o suposto agressor reside no mesmo local que a vítima, o 

que não é o caso relatado aqui, motivo pelo qual também resta indeferido o 

pedido de separação de corpos. Considerando a natureza cautelar das 

medidas aplicadas nesta oportunidade, a qual enseja a necessidade de 

propositura de ação principal, sob pena de incidência do que preceitua o 

artigo 806 do Código de Processo Civil, NOMEIO a Defensoria Pública, 

prestar Assistência Judiciária à vítima, devendo cópia desta decisão ser 

encaminhada ao i. Defensor (artigo 21; 27; 28).

Por fim, tenho, ainda, como necessário o implemento das informações 

trazidas pela r. autoridade policial, nos termos do artigo 12 da Lei 

11.340/06, com a realização das seguintes diligências: 1 – A oitiva de 

eventuais testemunhas e do ofensor (artigo 12, inciso V). Fica a r. 

autoridade policial encarregada de encaminhar os documentos supra 

referidos à este juízo no prazo máximo de 48 horas, a luz do que 

preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, observando-se ainda, os 

§§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE 

POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O SUPOSTO 

OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. 

Cientifique-se o representante do Ministério Público, para fins do que 

preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já assegurado 

o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em vista o 

caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente decisão 

sirva como competente MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

DECISÃO/DESPACHO: Medida Protetiva Vistos, etc. Diante da cota 

ministerial retro, determino a intimação via editalícia do acusado/vítima 

acerca da medida protetiva de urgência. Em ato contínuo, após o decurso 

do prazo superior a 6 (seis) meses e não havendo informações que 

demonstre a necessidade da manutenção das medidas anteriormente 

aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com baixas e 

anotações de praxe. Ás providências. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 195558 Nr: 777-28.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 777-28.2016.811.0006 – Id. 195558

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ADÃO BENEDITO DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Adão Benedito da Silva Filiação: Bento Santana 

e Maria Helena dos Santos Silva, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO ADÃO BENEDITO DA SILVA, de 

que foram aplicadas medidas protetivas em seu desfavor, conforme r. 

decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS: Vistos, etc. Trata-se de expediente 

encaminhado a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a 

concessão de medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida 

LUANA FERRAZ DE MORAES, na proteção em sua defesa e contra o 

suposto agressor ADÃO BENEDITO DA SILVA, que teria cometido, em 

tese, o crime de LESÃO CORPORAL E AMEAÇA com a incidência da Lei nº 

11.340/06. A ilustre Autoridade Policial aportou os seguintes documentos: 

Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração, Nota de Ciência de Garantias 

da Lei nº 11.340/2006, Pedido de Providências Protetivas. É o relatório. 

Decido. Com o advento da Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida 

como Lei Maria da Penha, restou definido que o Magistrado pode conceder 

isolada ou cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas 

na mencionada Lei e independente de prévia oitiva do membro do 

Ministério Público. Analisando detidamente os documentos que 

acompanharam o presente expediente, verifico que os fatos narrados 

versam sobre violência doméstica praticada contra mulher, conforme 

Termo de Declaração. Mormente, vislumbro estarem evidenciados os 

elementos autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais 

sejam, o fumus boni iuris, consistente na violência psicológica perpetrada 

pelo representado, e periculum in mora, consistentes nas assertivas da 

ofendida que indicam a eventual possibilidade de reiteração dos atos 

praticados por ele. Destarte, a aplicação das medidas protetivas se fazem 

necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica 

praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de preservar a 

integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os 

demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes 

medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 

01-DETERMINO a suspensão da posse/restrição do porte; 02-DETERMINO 

o afastamento do agressor do lar; 03-PROIBO o agressor de se aproximar 

da vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 1000 metros; 
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04-PROIBO o ofensor de manter contato com a vítima, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 05-PROIBO o ofensor de 

frequentar a residência da vitima, local de trabalho, bem como os lugares 

onde a mesma esteja com a sua família; 06-DETERMINO a suspensão de 

visitas aos dependentes menores; 07-DEFIRO o afastamento da vitima, 

sem prejuízos dos direitos relativos aos bens, guarda de filhos e 

alimentos. 08-DETERMINO a separação de corpos; 09-DETERMINO a 

proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra ou 

venda de propriedade comum Quanto à prestação de alimentos 

provisórios, deixo de aplicar, vez que a vitima não juntou nos autos 

nenhum documento que comprove a paternidade do agressor, devendo a 

mesma buscar a via adequada. Outrossim, considerando a natureza 

cautelar das medidas aplicadas nesta oportunidade, a qual enseja a 

necessidade de propositura de ação principal, sob pena de incidência do 

que preceitua o artigo 806 do Código de Processo Civil, NOMEIO para 

prestar Assistência Judiciária à vítima a Defensoria Pública, na pessoa de 

um de seus i. Defensores, devendo cópia desta decisão ser encaminhada 

ao i. defensor (artigo 21;27;28). Por fim, tenho, ainda, como necessário o 

implemento das informações trazidas pela r. autoridade policial, nos termos 

do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a realização das seguintes diligências: 

1 – A oitiva do agressor e eventuais testemunhas (artigo 12, inciso V). 

Fica a r. autoridade policial encarregada de encaminhar os documentos 

supra referidos à este juízo no prazo máximo de 48 horas, a luz do que 

preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, observando-se ainda, os 

§§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE 

POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O SUPOSTO 

OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. 

Cientifique-se a representante do Ministério Público, para fins do que 

preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já assegurado 

o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em vista o 

caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente decisão 

sirva como competente MANDADO. Por fim, levando-se em consideração 

o teor da declaração da menor A.L.M.S, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para as providências que entender pertinentes. Após o 

decurso de 6 (seis) meses, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de praxe. Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se 

o Ministério Público. Expeça-se o necessário. As providências. 

Cumpra-se, com urgência.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado/vítima acerca da medida 

protetiva de urgência. Em ato contínuo, após o decurso do prazo superior 

a 6 (seis) meses e não havendo informações que demonstre a 

necessidade da manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por 

bem determinar o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe. 

Ás providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 202477 Nr: 4945-73.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4945-73.2016.811.0006 - Id. 202477

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): THIAGO MARTINS DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Thiago Martins da Silva Filiação: Devaldo de Tal 

e Vilma Rangel da Silva, data de nascimento: 03/05/1996, brasileiro(a), 

convivente, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO THIAGO MARTINS DA SILVA 

acima qualificado, de que foram aplicadas medidas protetivas em seu 

desfavor, que seguem abaixo transcritas.

MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS: Considerando a especial situação 

vivenciada pela vítima DEBORA LORENAH RAMOS FELIX DA SILVA, (...) 

reveladora da circunstância de quem vem sendo submetida a atos de 

violência familiar, de ordem física e psicológica, perpetrados por parte de 

THIAGO MARINS DA SILVA, 9...), DEFIRO EM PARTE os pedidos 

formulados no Pedido de Providências, independentemente da prévia 

audiência do agressor [art. 19, § 1º da Lei nº 11.340/2006], para o fim de: 

a) PROIBIR o agressor de aproximar-se da ofendida, seus familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros, na forma do art. 22, inciso 

III, alínea ‘a’ da Lei nº 11.340/2006. B) PROIBIR o agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, qual seja: Rua Joaquim 

Murtinho, nº 927, Bairro Cavalhada II, Cáceres/MT a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida, na forma do art. 22, inciso III, 

alínea ‘c’ da Lei nº 11.340/2006; c) DETERMINAR o imediato afastamento 

do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, na 

forma do art. 22, inciso II, da Lei nº 11.340/2006; d) INDEFERIR os demais 

pedidos formulado por não haver elementos que demonstrem a 

necessidade do pleito requerido.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado/vítima acerca da medida 

protetiva de urgência. Em ato contínuo, após o decurso do prazo superior 

a 6 (seis) meses e não havendo informações que demonstre a 

necessidade da manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por 

bem determinar o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe. 

Ás providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 203856 Nr: 5835-12.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ANTONIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5835-12.2016.811.0006 - Id. 203856

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): OSVALDO ANTONIO DA COSTA

INTIMANDO: Autor do fato: Osvaldo Antonio da Costa, Cpf: 01528444140, 

Rg: 169743-0 SSP MT Filiação: Manoel Antonio da Costa e Paula Osvaldina 

da Cruz Otaviano, data de nascimento: 03/12/1986, brasileiro(a), natural 

de Nova olimpia-MT, convivente, vaqueiro, Endereço:atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO OSVALDO ANTONIO DA 

COSTA, acima qualificado, de foram aplicadas medidas protetivas em seu 

desfavor, conforme r. decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado 

a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida MARCIA NEVES 

SOARES DE OLIVEIRA na proteção em sua defesa e contra o suposto 

agressor OSVALDO ANTONIO DA COSTA que teria cometido, em tese, o 

crime LESÃO CORPORAL a incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre 

Autoridade Policial aportou os seguintes documentos: Boletim de 

Ocorrência, Termo de Declaração, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 

11.340/2006, Pedido de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. Com 

o advento da Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria 
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da Penha, restou definido que o Magistrado pode conceder isolada ou 

cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas na 

mencionada Lei e independente de prévia oitiva do membro do Ministério 

Público. Analisando detidamente os documentos que acompanharam o 

presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre 

violência doméstica praticada contra mulher, conforme Termo de 

Declaração. Mormente, vislumbro estarem evidenciados os elementos 

autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o 

fumus boni iuris, consistente na violência psicológica perpetrada pelo 

representado, e periculum in mora, consistentes nas assertivas da 

ofendida que indicam a eventual possibilidade de reiteração dos atos 

praticados por ele. Destarte, a aplicação das medidas protetivas se fazem 

necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica 

praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de preservar a 

integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os 

demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes 

medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 

01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar; 02-PROIBO o agressor 

de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 

1000 metros; 03-PROIBO o ofensor de manter contato com a vítima, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 04-PROIBO o 

ofensor de frequentar a residência da vitima, local de trabalho, bem como 

os lugares onde a mesma esteja com a sua família; Quanto à prestação de 

alimentos provisórios, deixo de fixa-la, ante a ausência de elementos que 

comprovem a situação econômica das partes, devendo a mesma buscar a 

via adequada. Com relação ao pedido de suspensão de visitas aos 

dependentes menores, analisando o depoimento da vitima, verifico que 

não resta nenhum perigo ou situação que possa demonstrar o desejo de 

causar mal aos infantes, não havendo justificativa plausível para 

restringi-lo nesta oportunidade. Outrossim, considerando a natureza 

cautelar das medidas aplicadas nesta oportunidade, a qual enseja a 

necessidade de propositura de ação principal, sob pena de incidência do 

que preceitua o artigo 806 do Código de Processo Civil, NOMEIO para 

prestar Assistência Judiciária à vítima a Defensoria Pública, na pessoa de 

um de seus i. Defensores, devendo cópia desta decisão ser encaminhada 

ao i. defensor (artigo 21;27;28). Por fim, tenho, ainda, como necessário o 

implemento das informações trazidas pela r. autoridade policial, nos termos 

do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a realização das seguintes diligências: 

1 – A oitiva do agressor e eventuais testemunhas (artigo 12, inciso V). 

Fica a r. autoridade policial encarregada de encaminhar os documentos 

supra referidos à este juízo no prazo máximo de 48 horas, a luz do que 

preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, observando-se ainda, os 

§§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE 

POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O SUPOSTO 

OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. 

Cientifique-se a representante do Ministério Público, para fins do que 

preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já assegurado 

o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em vista o 

caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente decisão 

sirva como competente MANDADO. Após o decurso de 6 (seis) meses, 

arquive-se o presente feito com as baixas e anotações de praxe. 

Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. As providências. Cumpra-se, com urgência.”

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado/vítima acerca da medida 

protetiva de urgência. Por fim, determino o desentranhamento das 

fls.17/19, juntando-se aos respectivo autos. Ás providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 205779 Nr: 7113-48.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7113-48.2016.811.0006 – Id. 205779

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): FABIO DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Autor do fato: Fabio de Oliveira, Cpf: 05140410133 Filiação: 

Cicero Pereira Sampaio Campos e Clarinda de Oliveira, data de 

nascimento: 11/01/1987, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

serviços gerais, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO FABIO DE OLIVEIRA, acima 

qualificado, de que foram aplicadas medidas protetivas em seu desfavor, 

conforme decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado 

a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida JUCINEIDE AVELINA 

DA SILVA, na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) 

agressor(a) FABIO DE OLIVEIRA, pela suposta prática do delito de ameaça 

e perturbação do sossego alheio, com fulcro na Lei nº 11.340/06. A ilustre 

Autoridade Policial aportou os seguintes documentos: Boletim de 

Ocorrência, Termo de Declaração, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 

11.340/2006 e Pedido de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. 

Com o advento da Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei 

Maria da Penha, restou definido que o Magistrado pode conceder isolada 

ou cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas na 

mencionada Lei e independente de prévia oitiva do membro do Ministério 

Público. Analisando detidamente os documentos que acompanharam o 

presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre 

violência doméstica praticada contra mulher, conforme Termo de 

Declaração. Mormente, vislumbro estarem evidenciados os elementos 

autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o 

fumus boni iuris, consistente na violência perpetrada pelo(a) 

representado(a), e periculum in mora, consistentes nas assertivas da 

ofendida que indicam a eventual possibilidade de reiteração dos atos 

praticados por ele(a). Destarte, a aplicação das medidas protetivas se 

fazem necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência 

doméstica praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de 

preservar a integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa 

forma os demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o 

exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as 

seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 

01- DETERMINO o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de 

convivência. 02- PROIBO-O de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 200 METROS. 03- PROIBO-O de 

frequentar a residência da vítima, residência de familiares, bem como os 

lugares onde a mesma esteja com a sua família. 04- PROIBO-O de manter 

contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação. Outrossim, considerando a natureza cautelar das medidas 

aplicadas nesta oportunidade, a qual enseja a necessidade de propositura 

de ação principal, sob pena de incidência do que preceitua o artigo 806 do 

Código de Processo Civil, NOMEIO para prestar Assistência Judiciária à 

vítima a Defensoria Pública, na pessoa de um de seus i. Defensores, 

devendo cópia desta decisão ser encaminhada ao i. defensor (artigo 

21;27;28). Por fim, tenho, ainda, como necessário o implemento das 

informações trazidas pela r. autoridade policial, nos termos do artigo 12 da 

Lei 11.340/06, com a realização das seguintes diligências: 1 – A oitiva 

do(a) agressor(a) e eventuais testemunhas (artigo 12, inciso V). Fica a r. 

autoridade policial encarregada de encaminhar os documentos supra 

referidos à este juízo no prazo máximo de 48 horas, a luz do que 

preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, observando-se ainda, os 

§§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE 

POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O(A) SUPOSTO(A) 

OFENSOR(A) A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO 

APLICADAS. Cientifique-se o representante do Ministério Público, para fins 

do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já 

assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em 

vista o caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente 
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decisão sirva como competente MANDADO. Com o decurso do prazo de 

06 (seis) meses, arquive-se com o presente feito, com as baixas e 

anotações de praxe. Expeça-se o necessário. As providências. 

Cumpra-se, com urgência.”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado/vítima acerca da medida 

protetiva de urgência. Ás providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206428 Nr: 7570-80.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7570-80.2016.811.0006 – Id. 206428

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): FABIO JOSÉ DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Fabio José da Silva, Cpf: 00969374160, Rg: 

1612290-9 SSP MT Filiação: José Luiz Sebastião da Silva e Maria José de 

Assis, data de nascimento: 13/05/1985, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, pintor/funileiro, Endereço: Rua dos Diamantes 

130 - 9626-6292 / 9682-8846, Bairro: Cohab Velha, Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO FABIO JOSÉ DA SILVA, de que 

foram revogadas as medidas protetivas anteriormente aplicadas em seu 

desfavor, conforme decisão abaixo transcrita.

REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS: “Vistos etc. Em consonância 

com o parecer ministerial retro, REVOGO as medidas protetivas deferidas 

em favor da vítima Andrea Karla Vargas, vez que esta compareceu na 

Secretaria da 2ª Vara Criminal e informou o desejo de retirar as medidas 

protetivas, conforme certidão de fl. 17. Desta forma, arquive-se a 

presente medida protetivas, com as baixas e anotações de praxe. 

Intime-se a todos. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.”

DECISÃO/DESPACHO: Medidas Protetivas – Cód. 206428 Vistos etc. 

Diante da cota ministerial retro, determino a intimação via editalícia do 

indiciado Fabio José da Silva, acerca da revogação das medidas 

protetivas. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206490 Nr: 7608-92.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON CARDOSO AGUILHERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7608-92.2016.811.0006 – Id. 206490

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): JOILSON CARDOSO AGUILHERA

INTIMANDO: Autor do fato: Joilson Cardozo Aguilhera, Cpf: 02730027165, 

Rg: 2066354-4 SSP MT Filiação: Ricardo Aguilhera e Iza Maria Cardoso 

Aguilhera, data de nascimento: 30/11/1989, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO JOILSON CARDOZO 

AGUILERA, de foram aplicadas medidas protetivas em seu desfavor, 

conforme decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado 

a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida CLEIDE SILVA 

MORAES na proteção em sua defesa e contra o suposto agressor 

JOILSON CARDOZO AGUILERA que teria cometido, em tese, o crime 

DANOS a incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre Autoridade Policial 

aportou os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência, Termo de 

Declaração, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/2006, Pedido 

de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. Com o advento da Lei nº 

11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, restou 

definido que o Magistrado pode conceder isolada ou cumulativamente as 

medidas protetivas de urgência elencadas na mencionada Lei e 

independente de prévia oitiva do membro do Ministério Público. Analisando 

detidamente os documentos que acompanharam o presente expediente, 

verifico que os fatos narrados versam sobre violência doméstica 

praticada contra mulher, conforme Termo de Declaração. Mormente, 

vislumbro estarem evidenciados os elementos autorizadores para a 

aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o fumus boni iuris, 

consistente na violência psicológica perpetrada pelo representado, e 

periculum in mora, consistentes nas assertivas da ofendida que indicam a 

eventual possibilidade de reiteração dos atos praticados por ele. Destarte, 

a aplicação das medidas protetivas se fazem necessárias no intuito de 

coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no âmbito 

familiar e, ainda, com o escopo de preservar a integridade física e 

psicológica da vítima, assegurando dessa forma os demais direitos 

fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, com fulcro nos 

artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas 

protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 01-PROIBO o 

agressor de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite 

mínimo de 500 metros; 02-PROIBO o ofensor de manter contato com a 

vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 

03-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da vitima, local de 

trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a sua família; 

Outrossim, considerando a natureza cautelar das medidas aplicadas nesta 

oportunidade, a qual enseja a necessidade de propositura de ação 

principal, sob pena de incidência do que preceitua o artigo 806 do Código 

de Processo Civil, NOMEIO para prestar Assistência Judiciária à vítima a 

Defensoria Pública, na pessoa de um de seus i. Defensores, devendo 

cópia desta decisão ser encaminhada ao i. defensor (artigo 21;27;28). Por 

fim, tenho, ainda, como necessário o implemento das informações trazidas 

pela r. autoridade policial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a 

realização das seguintes diligências: 1 – A oitiva do agressor e eventuais 

testemunhas (artigo 12, inciso V). Fica a r. autoridade policial encarregada 

de encaminhar os documentos supra referidos à este juízo no prazo 

máximo de 48 horas, a luz do que preconiza o inciso III do artigo 12 da 

referida lei, observando-se ainda, os §§ 1º e 2º da mesma legislação. 

NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente 

decisão. INTIME-SE O SUPOSTO OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA 

DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. Cientifique-se a representante do 

Ministério Público, para fins do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 

11.340/06. Fica desde já assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei 

acima citada. Tendo em vista o caráter urgente da medida, determino que 

CÓPIA da presente decisão sirva como competente MANDADO. Após o 

decurso de 6 (seis) meses, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de praxe. Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se 

o Ministério Público. Expeça-se o necessário. As providências. 

Cumpra-se, com urgência.”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado/vítima acerca da medida 
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protetiva de urgência. Ás providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207336 Nr: 8188-25.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8188-25.2016.811.0006 - Id. 207336

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): AUGUSTO DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Autor do fato: Augusto de Oliveira Filiação: , brasileiro(a), 

convivente, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO AUGUSTO DE OLIVEIRA, acima 

qualificado, de que foram aplicadas medidas protetivas em seu desfavor, 

conforme decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado 

a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida MANOELA 

BEJARANA DE LIRA na proteção em sua defesa e contra o suposto 

agressor AUGUSTO DE OLIVEIRA que teria cometido, em tese, o crime de 

LESÃO CORPORAL a incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre Autoridade 

Policial aportou os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência, Termo 

de Declaração, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/2006, 

Pedido de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. Com o advento da 

Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, 

restou definido que o Magistrado pode conceder isolada ou 

cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas na 

mencionada Lei e independente de prévia oitiva do membro do Ministério 

Público.Analisando detidamente os documentos que acompanharam o 

presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre 

violência doméstica praticada contra mulher, conforme Termo de 

Declaração. Mormente, vislumbro estarem evidenciados os elementos 

autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o 

fumus boni iuris, consistente na violência psicológica perpetrada pelo 

representado, e periculum in mora, consistentes nas assertivas da 

ofendida que indicam a eventual possibilidade de reiteração dos atos 

praticados por ele. Destarte, a aplicação das medidas protetivas se fazem 

necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica 

praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de preservar a 

integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os 

demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes 

medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 

01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar; 02-PROIBO o agressor 

de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 

200 metros; 03-PROIBO o ofensor de manter contato com a vítima, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 04-PROIBO o 

ofensor de frequentar a residência da vitima, local de trabalho, bem como 

os lugares onde a mesma esteja com a sua família; 05-DETERMINO a 

separação de corpos; 06-DETERMINO recondução da ofendida e 

dependentes ao respectivo domicilio, após afastamento do agressor; 07- 

Intime-se a vítima, bem como o suposto agressor, para que compareçam 

ao Setor de Psicologia do Fórum da Comarca de Cáceres na data a ser 

agendada pelo Gestor Judiciário, a fim de que proceda o estudo do caso, 

com o fito de verificar a necessidade do encaminhamento da ofendida e 

seus dependentes a programa de proteção e atendimento, máxime pelas 

declarações feitas pela mesma no presente feito. Com o retorno do 

relatório, em caso positivo, oficie-se à Secretaria de Ação Social para 

inclusão da vítima e seus dependentes em programas de apoio e auxílio 

oficial (artigo 23, I); 08- DETERMINO, com fundamento no art. 22, caput, da 

Lei n. 11.340/06, que o agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas 

pela equipe multidisciplinar deste Juízo, em datas a serem fixadas, com a 

posterior intimação do mesmo. Quanto ao pedido de proibição temporária 

para a celebração de atos e contratos de compra, venda, locação de 

propriedade comum, a vítima não trouxe aos autos informações concretas 

que demonstrem a real necessidade de tais medidas, razão pela qual a 

Indefiro. Outrossim, considerando a natureza cautelar das medidas 

aplicadas nesta oportunidade, a qual enseja a necessidade de propositura 

de ação principal, sob pena de incidência do que preceitua o artigo 806 do 

Código de Processo Civil, NOMEIO para prestar Assistência Judiciária à 

vítima a Defensoria Pública, na pessoa de um de seus i. Defensores, 

devendo cópia desta decisão ser encaminhada ao i. defensor (artigo 

21;27;28). Por fim, tenho, ainda, como necessário o implemento das 

informações trazidas pela r. autoridade policial, nos termos do artigo 12 da 

Lei 11.340/06, com a realização das seguintes diligências: 1 – A oitiva do 

agressor e eventuais testemunhas (artigo 12, inciso V). Fica a r. 

autoridade policial encarregada de encaminhar os documentos supra 

referidos à este juízo no prazo máximo de 48 horas, a luz do que 

preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, observando-se ainda, os 

§§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE 

POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O SUPOSTO 

OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. 

Cientifique-se a representante do Ministério Público, para fins do que 

preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já assegurado 

o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em vista o 

caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente decisão 

sirva como competente MANDADO. Após o decurso de 6 (seis) meses, 

arquive-se o presente feito com as baixas e anotações de praxe. 

Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. As providências. Cumpra-se, com urgência.”

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do indiciado Augusto de Oliveira, 

acerca do deferimento das medidas protetivas às fls. 08/09. Às 

providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207886 Nr: 8587-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8587-54.2016.811.0006 – Id. 207886

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

INTIMANDO: Vítima: Daele de Arruda Prado, Cpf: 05940194192, Rg: 

26671298 SJSP MT Filiação: Marino José do Prado e Jucilene de Arruda 

Rodrigues, data de nascimento: 30/04/1995, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, do lar, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA DAELE DE ARRUDA PRADO, acima 

qualificada, de que foram aplicadas medidas protetivas em seu favor, que 

seguem abaixo transcritas.

MEDIDAS PROTETIVAS: “(...) a) DETERMINAR o imediato afastamento do 
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agressor Luiz Carlos da Silva do lar de convivência com a ofendida, na 

forma do art. 22, inciso II da Lei nº 11.340/2006; b) PROIBIR o agressor de 

se aproximar da ofendida e seus familiares em uma distância de 100 (cem) 

metros, na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘a’ da Lei 11.340/2.006; c) 

PROIBIR o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação, na forma do art. 22, 

inciso III, alínea ‘b’ da Lei 11.340/2006; d) PROIBIR o agressor de 

frequentar a residência da vítima e de seus familiares, na forma do art. 22, 

inciso III, alínea ‘c’ da Lei 11.340/2.006; e) FIXAR os alimento provisórios 

devido pelo agressor, no valor equivalente a 30% (trinta) pontos 

percentuais do salário mínimo nacional, a serem contados a partir da 

intimação, com supedâneo no tior do art. 22, inciso V, da Lei 11.340/2.006; 

f) DETERMINAR a separação de corpos do casal, de acordo coma 

disposições previstas no art. 23, inciso IV, da lei nº 11.340/2006; g) 

INDEFERIR o pedido de imposição de proibição de ordem de suspensão de 

posse e/ou restrição do porte de arma de fogo em que figura como titular o 

agressor, eis que inexistem nos autos elementos que evidenciem que este 

ostente tal condição. (...) Decorrido o prazo de 04 (quatro) meses, a partir 

da data da intimação da ofendida, intime-se a mesma para que compareça 

na Secretaria do juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de manifestar seu 

interesse no prosseguimento das medidas deferidas na presente decisão, 

consignando que a ausência de manifestação implicará em desistência 

tácita. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado/vítima acerca da medida 

protetiva de urgência. Ás providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 208036 Nr: 8705-30.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERT CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8705-30.2016.811.0006 – Id. 208036

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): EBERT CARDOSO

INTIMANDO: Autor do fato: Ebert Cardoso Filiação: Maria Jose Cardoso, 

data de nascimento: 26/09/1992, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

convivente, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO EBERT CARDOSO, acima 

qualificado, de foram aplicadas medidas protetivas em seu desfavor, 

conforme decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS: “Vistos, etc. Trata-se de expediente 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida MONIQUE CRISTINA 

DA SILVA, na proteção em sua defesa e contra o suposto agressor 

EBERT CARDOSO, que teria cometido, em tese o delito de lesão corporal, 

com a incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre Autoridade Policial aportou 

os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração, 

Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/2006 e Pedido de 

Providências Protetivas. É o relatório. Decido. Com o advento da Lei nº 

11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, restou 

definido que o Magistrado pode conceder isolada ou cumulativamente as 

medidas protetivas de urgência elencadas na mencionada Lei e 

independente de prévia oitiva do membro do Ministério Público. Analisando 

detidamente os documentos que acompanharam o presente expediente, 

verifico que os fatos narrados versam sobre violência doméstica 

praticada contra mulher, conforme Termo de Declaração. As medidas 

protetivas são necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de 

violência doméstica praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de 

preservar a integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa 

forma os demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o 

exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as 

seguintes medidas protetivas que denoto urgentes: 01- DETERMINO o 

afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência. 02- 

PROIBO-O de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite 

mínimo de 500 METROS. 03- PROIBO-O de manter contato com a vítima, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. 04- 

PROIBO-O de frequentar a residência da vítima, residência de familiares, 

local de trabalho bem como os lugares onde a mesma esteja, a fim de 

preservar sua integridade física e psicológica. 05-DETERMINO, com 

fundamento no art. 22, caput, da Lei n. 11.340/06, que o agressor participe 

de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, 

devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações 

necessárias. 06 - Considerando a manifestação da vítima no sentido de 

que deseja a separação de corpos, como forma de garantir eventuais 

direitos no âmbito patrimonial, como também de impor a suspensão do 

regime de bens, resguardando a cônjuge requerente de eventuais 

prejuízos dela decorrente, e, por conseguinte, o afeto que embasava a 

relação matrimonial, DEFIRO LIMINARMENTE A SEPARAÇÃO DE CORPOS 

(art. 23, IV). Quanto à prestação de alimentos provisórios, deixo de 

fixá-los neste a oportunidade, ante a ausência de elementos que 

comprovem a situação econômica das partes, devendo a ofendida buscar 

os meios adequados para tal. Considerando a natureza cautelar das 

medidas aplicadas nesta oportunidade, a qual enseja a necessidade de 

propositura de ação principal, sob pena de incidência do que preceitua o 

artigo 806 do Código de Processo Civil, NOMEIO a Defensoria Pública, 

prestar Assistência Judiciária à vítima, devendo cópia desta decisão ser 

encaminhada ao i. Defensor (artigo 21; 27; 28). Por fim, tenho, ainda, como 

necessário o implemento das informações trazidas pela r. autoridade 

policial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a realização das 

seguintes diligências: 1 – A oitiva de eventuais testemunhas e do ofensor 

(artigo 12, inciso V). Fica a r. autoridade policial encarregada de 

encaminhar os documentos supra referidos à este juízo no prazo máximo 

de 48 horas, a luz do que preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, 

observando-se ainda, os §§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE 

A R. AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE 

O SUPOSTO OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO 

APLICADAS. Cientifique-se o representante do Ministério Público, para fins 

do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já 

assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em 

vista o caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente 

decisão sirva como competente MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”

DECISÃO/DESPACHO: Medidas Protetivas – Cód. 208036 Vistos etc. 

Diante da cota ministerial retro, determino a intimação via editalícia do 

indiciado Ebert Cardoso, acerca do deferimento das medidas protetivas às 

fls. 12/13. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

 Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 208661 Nr: 9127-05.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAN PALMEIRAS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 9127-05.2016.811.0006 – Id. 208661
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 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): DORIVAN PALMEIRAS DE BARROS

INTIMANDO: Autor do fato: Dorivan Palmeiras de Barros, Cpf: 

03330953160, Rg: 204315-3 SSP MT Filiação: Dorivaldo de Barros e 

Sandra Palmeiras dos Santos, data de nascimento: 17/12/1991, 

brasileiro(a), natural de Jauru-MT, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO DORIVAN PALMEIRAS DE 

BARROS, acima qualificado, de que foram aplicadas medidas protetivas 

em seu desfavor, que seguem abaixo transcritas.

MEDIDAS PROTETIVAS: “Trata-se de Representação da Autoridade de 

Polícia, em favor de TATIANE LUCIA TENORIO MARQUES, relatando que a 

vítima está sofrendo lesões corporais e psicológicas por parte do 

representado DORIVAN PALMEIRAS DE BARROS, com quem manteve 

relacionamento amoroso. (...) DEFIRO os pedidos formulados pela 

autoridade policial em favor da vítima TATIANE LUCIA TENORIO MARQUES, 

independentemente de prévia audiência do agressor [art. 19, § 1º da Lei 

nº 11.340/2006], para o fim de: a) DETERMINAR o imediato afastamento do 

agressor do lar de convivência com a ofendida, na forma do art. 22, inciso 

II da Lei nº 11.340/2006; b) PROIBIR o representado DORIVAN PALMEIRAS 

DE BARROS de se aproximar da ofendida, seus familiares em uma 

distância de 200 (duzentos) metros, na forma do art. 22, inciso III, alínea 

‘a’, da Lei nº 11.340/2006; c) PROIBIR o representado DORIVAN 

PALMEIRAS DE BARROS de manter contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, na forma do 

art. 22, inciso III, alínea ‘b’, da Lei nº 11.340/2006; d) PROIBIR o 

representado DORIVAN PALMEIRAS DE BARROS de frequentar a 

residência em que a ofendida atualmente habita, o local que desempenha 

suas atividades laborais bem como de sua família, na forma do art. 22, 

inciso III, alínea ‘c’, da Lei nº 11.340/2006; e) DECRETAR a separação de 

corpos do casal, de acordo com as disposições previstas no art. 23, 

inciso IV da lei nº 11.340/2006; (...) Decorrido o prazo de 04 (quatro) 

meses, a partir da data da intimação da ofendida, intime-se a mesma para 

que compareça na Secretaria do juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de 

manifestar seu interesse no prosseguimento das medidas deferidas na 

presente decisão, consignando que a ausência de manifestação implicará 

em desistência tácita. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado/vítima acerca da medida 

protetiva de urgência. Ás providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 200688 Nr: 3826-77.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER VITTORAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Vistos, etc.

Em cumprimento ao disposto no art. 589 do CPP, reapreciando a decisão 

objurgada de fls. 262/263, sustentando a decisão hostilizada por seus 

próprios fundamentos, de forma que a mantenho, por ser de mero juízo de 

prelibação ou admissibilidade, não merece a impressão de juízo de 

retratação.

Observadas as formalidades legais (art. 583, inciso III, e § 2º, do art. 584, 

ambos do CPP), remeta-se o caderno ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, fazendo grafar homenagens deste Juízo.

O presente recurso subirá nos próprios autos, conforme preconiza o art. 

583, III do CPP, razão pela qual determino o encaminhamento dos autos ao 

E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe.

Às providências.

Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 202459 Nr: 4918-90.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GUILHERME GARCIA DO CARMO, 

SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA, CLAUDEMAR AGUIAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, DANILO VITOR MARTINS CUNHA - OAB:14.000, 

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, JULIANO 

DUARTE PRIOTO - OAB:OAB/MT 18.566, WAGNER PERUCHI DE MATOS 

- OAB:9865, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Vistos, etc.

Ante a sua tempestividade, recebo o Recurso de Apelação interposto pelo 

réu Sebastião Araújo da Silva à fl. 327.

Abra-se vista a Defesa do réu Sebastião e Lucas para apresentarem 

razões recursais, no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões com relação aos recursos dos sentenciados Sebastião, 

Lucas e Claudemar.

Por fim, com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para a devida apreciação do Recurso, 

com as cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206800 Nr: 7833-15.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO ARRUDA SALOME 

NETO - OAB:9869/MT

 Isto posto, em consonância com parecer ministerial, restando comprovado 

a existência das condições, pressupostos e fundamentos que autorizam a 

segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o 

pedido reiterado de revogação de prisão preventiva do requerente 

CLAUDIMAR DE CAMARGO SANTOS.Por fim, após o decurso do prazo 

para cumprimento da missiva expedida às fls. 77/78, declaro encerrada a 

instrução criminal, devendo os autos ser encaminhado com vista ao 

Parquet, depois a Defesa, de forma sucessiva, para apresentação dos 

memoriais finais, no prazo legal.Cumpra-se, com urgência.Cáceres/MT, 06 

de Dezembro de 2016.Helícia Vitti LourençoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 204600 Nr: 6348-77.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON DE ARRUDA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6348-77.2016.811.0006 – Id. 204600

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ILTON DE ARRUDA CORREIA

INTIMANDO: Autor do fato: Ilton de Arruda Correia, Rg: 753.696 SSP MT 

Filiação: Diogo Dodato Correa e Conceição Pereira de Arruda, data de 
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nascimento: 18/11/1970, brasileiro(a), natural de Pocone-MT, convivente, 

serviços gerais, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO ILTON DE ARRUDA CORREIA, 

acima qualificado, de que foram aplicadas medidas protetivas em seu 

desfavor, conforme r. decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS: Vistos, etc. Trata-se de expediente 

encaminhado a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a 

concessão de medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida 

ARLETE PEREIRA DA SILVA na proteção em sua defesa e contra o 

suposto agressor ILTON DE ARRUDA CORREIA que teria cometido, em 

tese, o crime AMEAÇA e INJÚRIA a incidência da Lei nº 11.340/06. A 

ilustre Autoridade Policial aportou os seguintes documentos: Boletim de 

Ocorrência, Termo de Declaração, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 

11.340/2006, Pedido de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. Com 

o advento da Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria 

da Penha, restou definido que o Magistrado pode conceder isolada ou 

cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas na 

mencionada Lei e independente de prévia oitiva do membro do Ministério 

Público. Analisando detidamente os documentos que acompanharam o 

presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre 

violência doméstica praticada contra mulher, conforme Termo de 

Declaração. Mormente, vislumbro estarem evidenciados os elementos 

autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o 

fumus boni iuris, consistente na violência psicológica perpetrada pelo 

representado, e periculum in mora, consistentes nas assertivas da 

ofendida que indicam a eventual possibilidade de reiteração dos atos 

praticados por ele. Destarte, a aplicação das medidas protetivas se fazem 

necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica 

praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de preservar a 

integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os 

demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes 

medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 

01-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 02-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 03-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da 

vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a 

sua família; Quanto à prestação de alimentos provisórios, deixo de fixa-la, 

ante a ausência de elementos que comprovem a situação econômica das 

partes, devendo a mesma buscar a via adequada. Com relação ao pedido 

de suspensão de visitas aos dependentes menores, analisando o 

depoimento da vitima, verifico que não resta nenhum perigo ou situação 

que possa demonstrar o desejo de causar mal aos infantes, não havendo 

justificativa plausível para restringi-lo nesta oportunidade. Indefiro o pedido 

de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, vez que a vítima e 

o agressor não convivem no mesmo local. Outrossim, considerando a 

natureza cautelar das medidas aplicadas nesta oportunidade, a qual 

enseja a necessidade de propositura de ação principal, sob pena de 

incidência do que preceitua o artigo 806 do Código de Processo Civil, 

NOMEIO para prestar Assistência Judiciária à vítima a Defensoria Pública, 

na pessoa de um de seus i. Defensores, devendo cópia desta decisão ser 

encaminhada ao i. defensor (artigo 21;27;28). Por fim, tenho, ainda, como 

necessário o implemento das informações trazidas pela r. autoridade 

policial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a realização das 

seguintes diligências: 1 – A oitiva do agressor e eventuais testemunhas 

(artigo 12, inciso V). Fica a r. autoridade policial encarregada de 

encaminhar os documentos supra referidos à este juízo no prazo máximo 

de 48 horas, a luz do que preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, 

observando-se ainda, os §§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE 

A R. AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE 

O SUPOSTO OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO 

APLICADAS. Cientifique-se a representante do Ministério Público, para fins 

do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já 

assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em 

vista o caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente 

decisão sirva como competente MANDADO. Após o decurso de 6 (seis) 

meses, arquive-se o presente feito com as baixas e anotações de praxe. 

Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. As providências. Cumpra-se, com urgência.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado/vítima acerca da medida 

protetiva de urgência. Em ato contínuo, após o decurso do prazo superior 

a 6 (seis) meses e não havendo informações que demonstre a 

necessidade da manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por 

bem determinar o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe. 

Ás providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

 Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 204978 Nr: 6596-43.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6596-43.2016.811.0006 - Id. 204978

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ROBERTO ROGÉRIO GOMES

INTIMANDO: Autor do fato: Roberto Rogério Gomes Filiação: , brasileiro(a), 

, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO ROBERTO ROGÉRIO GOMES, 

acima qualificado, de que foram aplicadas medidas protetivas em seu 

desfavor, conforme r. decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS: Vistos, etc. Trata-se de expediente 

encaminhado a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a 

concessão de medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida 

GENECIELE CARVALHO ORTEGA na proteção em sua defesa e contra o 

suposto agressor ROBERTO ROGÉRIO GOMES que teria cometido, em 

tese, o crime LESÃO CORPORAL E AMEAÇA a incidência da Lei nº 

11.340/06. A ilustre Autoridade Policial aportou os seguintes documentos: 

Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração, Nota de Ciência de Garantias 

da Lei nº 11.340/2006, Pedido de Providências Protetivas. É o relatório. 

Decido. Com o advento da Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida 

como Lei Maria da Penha, restou definido que o Magistrado pode conceder 

isolada ou cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas 

na mencionada Lei e independente de prévia oitiva do membro do 

Ministério Público. Analisando detidamente os documentos que 

acompanharam o presente expediente, verifico que os fatos narrados 

versam sobre violência doméstica praticada contra mulher, conforme 

Termo de Declaração. Mormente, vislumbro estarem evidenciados os 

elementos autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais 

sejam, o fumus boni iuris, consistente na violência psicológica perpetrada 

pelo representado, e periculum in mora, consistentes nas assertivas da 

ofendida que indicam a eventual possibilidade de reiteração dos atos 

praticados por ele. Destarte, a aplicação das medidas protetivas se fazem 

necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica 

praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de preservar a 

integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os 

demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes 

medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 

01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar; 02-PROIBO o agressor 

de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 

500 metros; 03-PROIBO o ofensor de manter contato com a vítima, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 04-PROIBO o 

ofensor de frequentar a residência da vitima, local de trabalho, bem como 

os lugares onde a mesma esteja com a sua família; 05-DETERMINO 

recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicilio, após 

afastamento do agressor 06-DETERMINO a separação de corpos; 

Outrossim, considerando a natureza cautelar das medidas aplicadas nesta 
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oportunidade, a qual enseja a necessidade de propositura de ação 

principal, sob pena de incidência do que preceitua o artigo 806 do Código 

de Processo Civil, NOMEIO para prestar Assistência Judiciária à vítima a 

Defensoria Pública, na pessoa de um de seus i. Defensores, devendo 

cópia desta decisão ser encaminhada ao i. defensor (artigo 21;27;28). Por 

fim, tenho, ainda, como necessário o implemento das informações trazidas 

pela r. autoridade policial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a 

realização das seguintes diligências: 1 – A oitiva do agressor e eventuais 

testemunhas (artigo 12, inciso V). Fica a r. autoridade policial encarregada 

de encaminhar os documentos supra referidos à este juízo no prazo 

máximo de 48 horas, a luz do que preconiza o inciso III do artigo 12 da 

referida lei, observando-se ainda, os §§ 1º e 2º da mesma legislação. 

NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente 

decisão. INTIME-SE O SUPOSTO OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA 

DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. Cientifique-se a representante do 

Ministério Público, para fins do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 

11.340/06. Fica desde já assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei 

acima citada. Tendo em vista o caráter urgente da medida, determino que 

CÓPIA da presente decisão sirva como competente MANDADO. Após o 

decurso de 6 (seis) meses, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de praxe. Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se 

o Ministério Público. Expeça-se o necessário. As providências. 

Cumpra-se, com urgência.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado/vítima acerca da medida 

protetiva de urgência. Em ato contínuo, após o decurso do prazo superior 

a 6 (seis) meses e não havendo informações que demonstre a 

necessidade da manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por 

bem determinar o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe. 

Ás providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 205329 Nr: 6826-85.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6826-85.2016.811.0006 – Id. 205329

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): NILSON GOMES DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Nilson Gomes da Silva Filiação: Sebastião 

Amaro e Anastacia Gomes da Silva, data de nascimento: 10/05/1971, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, serralheiro, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO NILSON GOMES DA SILVA, 

acima qualificado, de que foram aplicadas medidas protetivas em seu 

desfavor, conforme r. decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS: Vistos, etc. Trata-se de expediente 

encaminhado a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a 

concessão de medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida MARIA 

JULIANA DA SILVA na proteção em sua defesa e contra o suposto 

agressor NILSON GOMES DA SILVA teria cometido, em tese, o crime 

LESÃO CORPORAL a incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre Autoridade 

Policial aportou os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência, Termo 

de Declaração, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/2006, 

Pedido de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. Com o advento da 

Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, 

restou definido que o Magistrado pode conceder isolada ou 

cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas na 

mencionada Lei e independente de prévia oitiva do membro do Ministério 

Público. Analisando detidamente os documentos que acompanharam o 

presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre 

violência doméstica praticada contra mulher, conforme Termo de 

Declaração. Mormente, vislumbro estarem evidenciados os elementos 

autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o 

fumus boni iuris, consistente na violência psicológica perpetrada pelo 

representado, e periculum in mora, consistentes nas assertivas da 

ofendida que indicam a eventual possibilidade de reiteração dos atos 

praticados por ele. Destarte, a aplicação das medidas protetivas se fazem 

necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica 

praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de preservar a 

integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os 

demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes 

medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 

01-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 02-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 03-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da 

vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a 

sua família; 04-DETERMINO a separação de corpos; Outrossim, 

considerando a natureza cautelar das medidas aplicadas nesta 

oportunidade, a qual enseja a necessidade de propositura de ação 

principal, sob pena de incidência do que preceitua o artigo 806 do Código 

de Processo Civil, NOMEIO para prestar Assistência Judiciária à vítima a 

Defensoria Pública, na pessoa de um de seus i. Defensores, devendo 

cópia desta decisão ser encaminhada ao i. defensor (artigo 21;27;28). Por 

fim, tenho, ainda, como necessário o implemento das informações trazidas 

pela r. autoridade policial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a 

realização das seguintes diligências: 1 – A oitiva do agressor e eventuais 

testemunhas (artigo 12, inciso V). Fica a r. autoridade policial encarregada 

de encaminhar os documentos supra referidos à este juízo no prazo 

máximo de 48 horas, a luz do que preconiza o inciso III do artigo 12 da 

referida lei, observando-se ainda, os §§ 1º e 2º da mesma legislação. 

NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente 

decisão. INTIME-SE O SUPOSTO OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA 

DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. Cientifique-se a representante do 

Ministério Público, para fins do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 

11.340/06. Fica desde já assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei 

acima citada. Tendo em vista o caráter urgente da medida, determino que 

CÓPIA da presente decisão sirva como competente MANDADO. Após o 

decurso de 6 (seis) meses, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de praxe. Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se 

o Ministério Público. Expeça-se o necessário. As providências. 

Cumpra-se, com urgência.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado/vítima acerca da medida 

protetiva de urgência. Em ato contínuo, após o decurso do prazo superior 

a 6 (seis) meses e não havendo informações que demonstre a 

necessidade da manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por 

bem determinar o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe. 

Ás providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 205443 Nr: 6903-94.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT
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JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6903-94.2016.811.0006 – Id. 205443

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): JOÃO CARLOS FARDIM SEVERINO

INTIMANDO: Autor do fato: João Carlos Fardim Severino, Rg: 2570288-2 

Filiação: João Aparecido Severino e Elene Mary Fardim, data de 

nascimento: 02/11/1992, brasileiro(a), convivente, Endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO JOÃO CARLOS FARDIM 

SEVERINO, acima qualificado, de que foram aplicadas medidas protetivas 

em seu desfavor, conforme r. decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS: Trata-se de expediente encaminhado 

a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida ALINE DANIELE 

MIGUEL DE PAULA na proteção em sua defesa e contra o suposto 

agressor JOÃO CARLOS FARDIM SEVERINO teria cometido, em tese, o 

crime AMEAÇA a incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre Autoridade 

Policial aportou os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência, Termo 

de Declaração, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/2006, 

Pedido de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. Com o advento da 

Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, 

restou definido que o Magistrado pode conceder isolada ou 

cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas na 

mencionada Lei e independente de prévia oitiva do membro do Ministério 

Público. Analisando detidamente os documentos que acompanharam o 

presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre 

violência doméstica praticada contra mulher, conforme Termo de 

Declaração. Mormente, vislumbro estarem evidenciados os elementos 

autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o 

fumus boni iuris, consistente na violência psicológica perpetrada pelo 

representado, e periculum in mora, consistentes nas assertivas da 

ofendida que indicam a eventual possibilidade de reiteração dos atos 

praticados por ele. Destarte, a aplicação das medidas protetivas se fazem 

necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica 

praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de preservar a 

integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os 

demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes 

medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 

01-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 02-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 03-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da 

vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a 

sua família; Quanto à prestação de alimentos provisórios, deixo de fixa-la, 

ante a ausência de elementos que comprovem a situação econômica das 

partes, devendo a mesma buscar a via adequada. Com relação ao pedido 

de suspensão de visitas aos dependentes menores, analisando o 

depoimento da vitima, verifico que não resta nenhum perigo ou situação 

que possa demonstrar o desejo de causar mal aos infantes, não havendo 

justificativa plausível para restringi-lo nesta oportunidade. Quanto aos 

pedidos de suspensão de posse de arma e restituição de bens 

indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, a vítima não trouxe 

aos autos informações concretas que demonstrem a real necessidade de 

tais medidas, razão pela qual a Indefiro Outrossim, considerando a 

natureza cautelar das medidas aplicadas nesta oportunidade, a qual 

enseja a necessidade de propositura de ação principal, sob pena de 

incidência do que preceitua o artigo 806 do Código de Processo Civil, 

NOMEIO para prestar Assistência Judiciária à vítima a Defensoria Pública, 

na pessoa de um de seus i. Defensores, devendo cópia desta decisão ser 

encaminhada ao i. defensor (artigo 21;27;28). Por fim, tenho, ainda, como 

necessário o implemento das informações trazidas pela r. autoridade 

policial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a realização das 

seguintes diligências: 1 – A oitiva do agressor e eventuais testemunhas 

(artigo 12, inciso V). Fica a r. autoridade policial encarregada de 

encaminhar os documentos supra referidos à este juízo no prazo máximo 

de 48 horas, a luz do que preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, 

observando-se ainda, os §§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE 

A R. AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE 

O SUPOSTO OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO 

APLICADAS. Cientifique-se a representante do Ministério Público, para fins 

do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já 

assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em 

vista o caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente 

decisão sirva como competente MANDADO. Após o decurso de 6 (seis) 

meses, arquive-se o presente feito com as baixas e anotações de praxe. 

Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. As providências. Cumpra-se, com urgência.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado/vítima acerca da medida 

protetiva de urgência. Em ato contínuo, após o decurso do prazo superior 

a 6 (seis) meses e não havendo informações que demonstre a 

necessidade da manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por 

bem determinar o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe. 

Ás providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

 Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 205574 Nr: 7001-79.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE OLIVEIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7001-79.2016.811.0006 – Id. 205574

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): SEBASTIÃO DE OLIVEIRA ROSA

INTIMANDO: Autor do fato: Sebastião de Oliveira Rosa Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 

ROSA, acima qualificado, de que foram aplicadas medidas protetivas em 

seu desfavor, conforme r. decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS: Vistos, etc. Trata-se de expediente 

encaminhado a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a 

concessão de medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida 

LUCILENE ANICETA DE MORAIS na proteção em sua defesa e contra o 

suposto agressor SEBASTIÃO DE OLIVEIRA ROSA que teria cometido, em 

tese, o crime AMEAÇA E OCORRÊNCIA DE NATUREZA DIVERSAS a 

incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre Autoridade Policial aportou os 

seguintes documentos: Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração, Nota 

de Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/2006, Pedido de Providências 

Protetivas. É o relatório. Decido. Com o advento da Lei nº 11.340/2006, 

popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, restou definido que o 

Magistrado pode conceder isolada ou cumulativamente as medidas 

protetivas de urgência elencadas na mencionada Lei e independente de 

prévia oitiva do membro do Ministério Público. Analisando detidamente os 

documentos que acompanharam o presente expediente, verifico que os 

fatos narrados versam sobre violência doméstica praticada contra mulher, 

conforme Termo de Declaração. Mormente, vislumbro estarem 

evidenciados os elementos autorizadores para a aplicação das medidas 

pleiteadas quais sejam, o fumus boni iuris, consistente na violência 

psicológica perpetrada pelo representado, e periculum in mora, 

consistentes nas assertivas da ofendida que indicam a eventual 

possibilidade de reiteração dos atos praticados por ele. Destarte, a 

aplicação das medidas protetivas se fazem necessárias no intuito de 

coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no âmbito 

familiar e, ainda, com o escopo de preservar a integridade física e 
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psicológica da vítima, assegurando dessa forma os demais direitos 

fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, com fulcro nos 

artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas 

protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 01-DETERMINO o 

afastamento do agressor do lar; 02-PROIBO o agressor de se aproximar 

da vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 

03-PROIBO o ofensor de manter contato com a vítima, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 04-PROIBO o ofensor de 

frequentar a residência da vitima, local de trabalho, bem como os lugares 

onde a mesma esteja com a sua família; 05-DETERMINO a separação de 

corpos; Quanto à prestação de alimentos provisórios, deixo de fixa-la, 

ante a ausência de elementos que comprovem a situação econômica das 

partes, devendo a mesma buscar a via adequada. Com relação ao pedido 

de suspensão de visitas aos dependentes menores, analisando o 

depoimento da vitima, verifico que não resta nenhum perigo ou situação 

que possa demonstrar o desejo de causar mal aos infantes, não havendo 

justificativa plausível para restringi-lo nesta oportunidade. Outrossim, 

considerando a natureza cautelar das medidas aplicadas nesta 

oportunidade, a qual enseja a necessidade de propositura de ação 

principal, sob pena de incidência do que preceitua o artigo 806 do Código 

de Processo Civil, NOMEIO para prestar Assistência Judiciária à vítima a 

Defensoria Pública, na pessoa de um de seus i. Defensores, devendo 

cópia desta decisão ser encaminhada ao i. defensor (artigo 21;27;28). Por 

fim, tenho, ainda, como necessário o implemento das informações trazidas 

pela r. autoridade policial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a 

realização das seguintes diligências: 1 – A oitiva do agressor e eventuais 

testemunhas (artigo 12, inciso V). Fica a r. autoridade policial encarregada 

de encaminhar os documentos supra referidos à este juízo no prazo 

máximo de 48 horas, a luz do que preconiza o inciso III do artigo 12 da 

referida lei, observando-se ainda, os §§ 1º e 2º da mesma legislação. 

NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente 

decisão. INTIME-SE O SUPOSTO OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA 

DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. Cientifique-se a representante do 

Ministério Público, para fins do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 

11.340/06. Fica desde já assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei 

acima citada. Tendo em vista o caráter urgente da medida, determino que 

CÓPIA da presente decisão sirva como competente MANDADO. Após o 

decurso de 6 (seis) meses, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de praxe. Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se 

o Ministério Público. Expeça-se o necessário. As providências. 

Cumpra-se, com urgência.”

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado/vítima acerca da medida 

protetiva de urgência. Em ato contínuo, após o decurso do prazo superior 

a 6 (seis) meses e não havendo informações que demonstre a 

necessidade da manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por 

bem determinar o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe. 

Ás providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206959 Nr: 7955-28.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEKSANDRO CARLOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7955-28.2016.811.0006 – Id. 206959

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ALEKSANDRO CARLOS DE ALMEIDA

INTIMANDO: Autor do fato: Aleksandro Carlos de Almeida Filiação: Antonio 

Carlos de Almeida e Maria do Socorro de Almeida, data de nascimento: 

16/04/1982, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO ALEKSANDRO CARLOS DE 

ALMEIDA, acima qualificado, de que foram aplicadas medidas protetivas 

em seu desfavor, conforme r. decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS: Vistos, etc. Trata-se de expediente 

encaminhado a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a 

concessão de medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida RITA 

DA GUIA GOMES DE CAMPOS na proteção em sua defesa e contra o 

suposto agressor ALEKSANDRO CARLOS DE ALMEIDA que teria 

cometido, em tese, o crime AMEAÇA a incidência da Lei nº 11.340/06. A 

ilustre Autoridade Policial aportou os seguintes documentos: Boletim de 

Ocorrência, Termo de Declaração, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 

11.340/2006, Pedido de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. Com 

o advento da Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria 

da Penha, restou definido que o Magistrado pode conceder isolada ou 

cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas na 

mencionada Lei e independente de prévia oitiva do membro do Ministério 

Público. Analisando detidamente os documentos que acompanharam o 

presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre 

violência doméstica praticada contra mulher, conforme Termo de 

Declaração. Mormente, vislumbro estarem evidenciados os elementos 

autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o 

fumus boni iuris, consistente na violência psicológica perpetrada pelo 

representado, e periculum in mora, consistentes nas assertivas da 

ofendida que indicam a eventual possibilidade de reiteração dos atos 

praticados por ele. Destarte, a aplicação das medidas protetivas se fazem 

necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica 

praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de preservar a 

integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os 

demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes 

medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 

01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar; 02-PROIBO o agressor 

de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 

1000 metros; 03-PROIBO o ofensor de manter contato com a vítima, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 04-PROIBO o 

ofensor de frequentar a residência da vitima, local de trabalho, bem como 

os lugares onde a mesma esteja com a sua família; 05-DETERMINO a 

separação de corpos; Quanto à prestação de alimentos provisórios, deixo 

de fixa-la, ante a ausência de elementos que comprovem a situação 

econômica das partes, devendo a mesma buscar a via adequada. 

Outrossim, considerando a natureza cautelar das medidas aplicadas nesta 

oportunidade, a qual enseja a necessidade de propositura de ação 

principal, sob pena de incidência do que preceitua o artigo 806 do Código 

de Processo Civil, NOMEIO para prestar Assistência Judiciária à vítima a 

Defensoria Pública, na pessoa de um de seus i. Defensores, devendo 

cópia desta decisão ser encaminhada ao i. defensor (artigo 21;27;28). Por 

fim, tenho, ainda, como necessário o implemento das informações trazidas 

pela r. autoridade policial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a 

realização das seguintes diligências: 1 – A oitiva do agressor e eventuais 

testemunhas (artigo 12, inciso V). Fica a r. autoridade policial encarregada 

de encaminhar os documentos supra referidos à este juízo no prazo 

máximo de 48 horas, a luz do que preconiza o inciso III do artigo 12 da 

referida lei, observando-se ainda, os §§ 1º e 2º da mesma legislação. 

NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente 

decisão. INTIME-SE O SUPOSTO OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA 

DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. Cientifique-se a representante do 

Ministério Público, para fins do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 

11.340/06. Fica desde já assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei 

acima citada. Tendo em vista o caráter urgente da medida, determino que 

CÓPIA da presente decisão sirva como competente MANDADO. Após o 

decurso de 6 (seis) meses, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de praxe. Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se 

o Ministério Público. Expeça-se o necessário. As providências. 

Cumpra-se, com urgência.

DECISÃO/DESPACHO: Medidas Protetivas – Cód. 206959 Vistos etc. 

Diante da cota ministerial retro, determino a intimação via editalícia do 

indiciado Aleksandro Carlos de Almeida, acerca do deferimento das 
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medidas protetivas às fls. 14/15. Às providências. Cumpra-se

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 187694 Nr: 6768-19.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6768-19.2015.811.0006

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): SAMUEL MARQUES

INTIMANDO: Denunciado(a): Samuel Marques, Rg: 845.0633 SSP MT 

Filiação: Alziro Marques e Antônia de Lourdes Marques, data de 

nascimento: 10/02/1971, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, 

garçom, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O DENUNCIADO SAMUEL MARQUES, acima 

qualificado, da r. sentença absolutória, que segue abaixo transcrita. 

INTIMAR ainda o denunciado de que o Ministério Público interpôs recurso 

de apelação.

SENTENÇA: “Vistos, etc. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

por seu ilustre representante em exercício neste Juízo, no uso de suas 

atribuições legais, ofereceu denúncia contra SAMUEL MARQUES, dando-o 

como incurso na sanção prevista no art. 218-A, c/c art. 226, II, ambos do 

Código Penal, nas implicações da Lei n° 11.340/06, nos seguintes termos. 

Consta nos autos que, no dia 9 de agosto de 2015, nesta cidade, o 

denunciado pratico ato libidinoso a fim de satisfazer sua lascívia, ocasião 

em que se masturbou na presença de sua enteada Isabela Prenzler da 

Cunha, de apenas 12 (doze) anos. Restou apurado que, tirou o pênis para 

fora de suas vestes e masturbou-se na frente na menor, que estava em 

um colchão ao lado da cama do réu, se preparando para dormir, mas ao 

ver a cena, telefonou para sua irmã pedindo ajuda. A denúncia foi 

recebida 11/11/2015 (fl. 58). Devidamente citado e intimado, o acusado 

apresentou resposta à acusação à fl. 90. Durante a instrução processual, 

inquiriu-se as testemunhas Jociane Aguilhera Mendes Campos (fl. 107) e 

Lucas Baca de Brito (fl. 108), bem como interrogou-se o denunciado (fl. 

114), conforme gravado no Cd-R de fls. 109 e 115. O representante do 

Ministério Público apresentou memoriais finais às fls.123/128, pugnando 

pela procedência da ação penal. Já os memoriais finais da defesa vieram 

às fls. 130/134, pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Pretende-se neste 

feito, atribuir a SAMUEL MARQUES a prática do art. 218-A, caput, c/c art. 

226, II, ambos do Código Penal, nas implicações da Lei n° 11.340/06. A 

materialidade do referido crime não é passível de comprovação direta, 

posto que se imputa ao réu a prática de ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal, infração que não deixa vestígio. Quanto à autoria, 

passo à análise da prova testemunhal. A descoberta do suposto crime 

ocorreu quando a menor telefonou para sua irmã Laura, relatando que o 

padrasto estava com o pênis para fora, masturbando-se. A vítima não foi 

inquirida em Juízo, pois restou infrutífera a sua localização, sendo certo 

ainda que mudou-se para a Bolívia. Ao ser inquirida em sede policial 

informou que “(...) hoje a declarante tinha ido deita-se após assistir 

televisão com sua mãe, porém ficou conversando com sua irmã Laura, 13 

anos de idade, pelo telefone, e nem viu que sua mãe pegou rápido no 

sono, pois se assustou com o fato do seu padrasto virar-se de costas 

para a mãe da declarante e de frente para a declarante, tirar o pênis para 

fora e masturbar-se; que o fato causou espanto à declarante, que não 

hesitou em contar para sua irmã Laura, que ainda se falavam ao telefone 

(...)” (fl. 15). Já Laura, irmã da vítima, que também não compareceu à 

audiência de instrução e julgamento, pois segundo consta, disse que 

ninguém a obrigaria a tal, por se tratar de menor, ao prestar informações 

em sede policial disse que: “(...) certo dia, a vítima mandou um ‘me ligue’ 

cerca de 20h00min, e a declarante ligou, tendo a vítima assim se 

manifestado: ai eu não aguento mais (...) tendo a vítima afirmado que o 

suspeito tirava o pênis da roupa e ficava se masturbando para ela(...)” (fl. 

34). Por seu turno, Jociane Aguilhera, tia da vítima e que a acompanhou na 

delegacia, relatou em Juízo que: “ (...) eu sei o que ela me contou, ela ligou 

pra irmã e falou que ela tirou o pênis para mostrar pra ela (...) que ele só 

tirou e mostrou pra ela, que ai ela cobriu a cabeça e ligou pra irmã dela, a 

Laura; que eu não sei se ele se masturbou, eu não fiquei sabendo, só sei 

que ele tirou (...) que é mentira que eu tive um caso com ele (...) que no dia 

a mãe estava dormindo (...) que ela estava conversando pelo ‘zap’ com a 

Laura e depois ligou e falou, por baixo do travesseiro (...) que Isabela 

pediu para voltar a morar com a mãe (...)que ela estava com o celular na 

mão, falando com a Laura e não sei porque ela não tirou uma foto desse 

ato (...)” (Cd-R de fl. 109). Por fim, o réu, ao ser interrogatório em sede 

policial e em Juízo, negou veementemente a autoria dos fatos e informou 

que: “(...)a acusação não é verdadeira (...) eu tive um caso com a Jociane, 

ela é irmã da minha mulher e ai virou esse estorno, ela usou a menina, ela 

é manipulada pela tia (...) essa é uma acusação que não procede (...) que 

a Isabela foi embora pra Bolívia, que eu falei que ela não podia ir, porque 

ela é menor e ela me xingou (...) que a Laura falou que ‘pode mandar vir 

polícia, o que for, que ela não vai vir’ (...) ela disse que não era obrigada a 

vir (...) a Laura morava com o pai dela (...)que eu não sei porque a Laura 

não vem aqui, ela só disse que não vem (...) estão me acusando de uma 

coisa que não procede” (Cd-r de fl. 115). De toda a análise do conjunto 

probatório acima exposto, concluo que há prova da ocorrência dos fatos, 

como vejamos. A vítima, ao ser inquirida em sede policial, relatou que, 

estava ao telefone com sua irmã, quando de repente o réu retirou o órgão 

genital para fora das vestes e começou a se masturbar, ocasião em que 

contou imediatamente à sua mesma sobre o ocorrido. Já Laura, a irmã, 

também em sede policial relatou que a recebeu um torpedo de ‘me ligue’ da 

irmã e então telefonou para a mesma, que lhe contou sobre o ocorrido. 

Como se não bastasse a controvérsia nos depoimentos alhures 

transcritos (vítima fala que estava ao telefone com a irmã no momento dos 

fatos e a irmã fala que telefonou para a vítima quando os fatos já tinham 

acontecido), os mesmos não foram repisados em Juízo. Não há de se 

olvidar que em crimes desta espécie, segundo iterativa jurisprudência de 

nossos Tribunais, deve-se dar especial relevo as declarações da vítima, 

porquanto são fatos que ocorrem, via de regra, às ocultas, sem a 

presença de testemunhas. Porém, certo é que, para sustentar uma 

condenação criminal com fundamento na palavra da vítima, é preciso que 

essa seja harmoniosa, sem contradições graves e que vá ao encontro 

das circunstâncias periféricas que circundam o fato. Na espécie, no 

entanto, ocorre exatamente o oposto, pois os depoimentos prestados pela 

vítima e sua irmã, em sede policial, pois não foram confirmados em Juízo. 

Consequentemente, tão menos se presta para a emissão do édito 

condenatório, o depoimento prestado pela tia da menor, porquanto 

reproduzido a partir de informações a ela repassada pela própria 

ofendida, não havendo, pois, prova da própria existência dos fatos. Com 

isto, verifico que inexiste prova robusta a conferir juízo de certeza quanto 

à materialidade do delito e sua autoria pelo denunciado, configurando 

assim a existência de dúvida insuperável que, pelo princípio da presunção 

de inocência, resolve-se em seu favor. O processo penal não autoriza 

conclusões condenatórias baseadas em suposições ou indícios. A prova 

deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da 

materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória. 

Ressalto ainda que, a utilização das provas colhidas no inquérito policial, 

sem ratificação em juízo, não é aceitável. Não pode ser prova apta a 

fundamentar condenação na justiça criminal, com seus efeitos 

devastadores sobre a liberdade individual, na medida em que produzida 

distante das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa 

(art. 5º, LV, da Constituição Federal), características inerentes ao 

processo penal. Além disso, a nova redação do art. 155 do Código de 

Processo Penal, dada pela Lei n. 11.690/2008, é clara ao definir que o juiz 

não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 

informativos colhidos na investigação. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. O 
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conjunto probatório mostrou-se insuficiente para demonstrar a existência 

do delito, bem como a autoria, com a certeza necessária para embasar um 

juízo condenatório. (...). A prova colhida apenas na fase policial não serve 

para fundamentar condenação na justiça criminal, com seus efeitos 

devastadores sobre a liberdade individual, na medida em que produzida 

distante das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa 

(art. 5º, LV, da Constituição Federal), características inerentes ao 

processo penal. Não sendo possível, no processo penal, a condenação 

com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da 

absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70062125448, Sétima Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 

17/12/2015) “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE 

SEXUAL E CONTRA A FAMÍLIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA 

DE PROVA JUDICIALIZADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A condenação 

criminal só é possível quando durante a instrução criminal evidenciarem-se 

elementos que façam certa a imputação. Caso em que o único elemento de 

prova consiste no Relatório de Atendimento Psicossocial às fls. 25-26 não 

teve confirmado seu conteúdo em juízo. Assim, ausente prova 

judicializada da ocorrência dos estupros narrados na denúncia, imposta 

está a manutenção da absolvição da ré. Ao acusado no processo penal 

não compete comprovar sua inocência, que é sempre presumida, mas, 

sim, incumbe à acusação a demonstração da correspondência 

fático-probatória com a denúncia. (...) (Apelação Crime Nº 70055580518, 

Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado 

Kurtz de Souza, Julgado em 21/11/2013) (Gn). Destarte, considerando que 

o Direito Penal não se compadece com meras suposições ou conjecturas 

e, ante a ausência de elementos probatórios suficientes a ensejar a 

condenação, imperiosa a absolvição do réu. ANTE O EXPOSTO e por tudo 

o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal consubstanciada na denúncia e via de consequência, ABSOLVO o 

denunciado SAMUEL MARQUES, da imputação a que se sujeitou nestes 

autos, o que faço com fulcro no artigo 386, VII do CPP. Com o trânsito em 

julgado, dê-se as baixas e anotações de estilo, comunicando-se ao 

Cartório Distribuidor. P.R.I.C.”

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do sentenciado SAMUEL MARQUES, 

acerca da sentença de fl. 135/137. Ás providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 201579 Nr: 4439-97.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MINETTI DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4439-97.2016.811.0006 – Id. 201579

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ANDRÉ MINETTI DE JESUS

INTIMANDO: Autor do fato: André Minetti de Jesus Filiação: Nerivaldo de 

Jesus e Maria Aparecida Minetti, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO ANDRÉ MINETTI DE JESUS, 

acima qualificado, de foram aplicadas medidas protetivas em seu 

desfavor, conforme decisão abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS: “Vistos, etc. Trata-se de expediente 

encaminhado a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a 

concessão de medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida 

ALMEZINDA ESTER DA ROCHA VIEIRA na proteção em sua defesa e 

contra o suposto agressor ANDRÉ MINETTI DE JESUS que teria cometido, 

em tese, o crime AMEAÇA a incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre 

Autoridade Policial aportou os seguintes documentos: Boletim de 

Ocorrência, Termo de Declaração, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 

11.340/2006, Pedido de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. Com 

o advento da Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria 

da Penha, restou definido que o Magistrado pode conceder isolada ou 

cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas na 

mencionada Lei e independente de prévia oitiva do membro do Ministério 

Público. Analisando detidamente os documentos que acompanharam o 

presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre 

violência doméstica praticada contra mulher, conforme Termo de 

Declaração. Mormente, vislumbro estarem evidenciados os elementos 

autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o 

fumus boni iuris, consistente na violência psicológica perpetrada pelo 

representado, e periculum in mora, consistentes nas assertivas da 

ofendida que indicam a eventual possibilidade de reiteração dos atos 

praticados por ele. Destarte, a aplicação das medidas protetivas se fazem 

necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica 

praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de preservar a 

integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os 

demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes 

medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 

01-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 1000 metros; 02-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 03-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da 

vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a 

sua família. Quanto aos pedidos de separação de corpos e de restituição 

de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, a vítima não 

trouxe aos autos informações concretas que demonstrem a real 

necessidade de tais medidas, razão pela qual as Indefiro. Outrossim, 

considerando a natureza cautelar das medidas aplicadas nesta 

oportunidade, a qual enseja a necessidade de propositura de ação 

principal, sob pena de incidência do que preceitua o artigo 806 do Código 

de Processo Civil, NOMEIO para prestar Assistência Judiciária à vítima a 

Defensoria Pública, na pessoa de um de seus i. Defensores, devendo 

cópia desta decisão ser encaminhada ao i. defensor (artigo 21;27;28). Por 

fim, tenho, ainda, como necessário o implemento das informações trazidas 

pela r. autoridade policial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a 

realização das seguintes diligências: 1 – A oitiva do agressor e eventuais 

testemunhas (artigo 12, inciso V). Fica a r. autoridade policial encarregada 

de encaminhar os documentos supra referidos à este juízo no prazo 

máximo de 48 horas, a luz do que preconiza o inciso III do artigo 12 da 

referida lei, observando-se ainda, os §§ 1º e 2º da mesma legislação. 

NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente 

decisão. INTIME-SE O SUPOSTO OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA 

DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. Cientifique-se a representante do 

Ministério Público, para fins do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 

11.340/06. Fica desde já assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei 

acima citada. Tendo em vista o caráter urgente da medida, determino que 

CÓPIA da presente decisão sirva como competente MANDADO. Após o 

decurso de 6 (seis) meses, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de praxe. Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se 

o Ministério Público. Expeça-se o necessário. As providências. 

Cumpra-se, com urgência.”

DECISÃO/DESPACHO: Medidas Protetivas – Cód. 201579 Vistos etc. 

Diante da cota ministerial retro, determino a intimação via editalícia do 

indiciado André Minetti de Jesus, acerca do deferimento das medidas 

protetivas às fls. 08/09. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 203756 Nr: 5759-85.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MANOEL TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5759-85.2016.811.0006 - Id. 203756

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): EDER MANOEL TEIXEIRA

INTIMANDO: Vítima: Kenielly Miranda Chore, Cpf: 05825589139, Rg: 

1806008-0 Filiação: Rosinei Chore e Lucinete Miranda Chore, data de 

nascimento: 29/10/1995, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

do lar, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA KENIELLY MIRANDA CHORE, de que 

foram aplicadas medidas protetivas em seu favor, conforme decisão 

abaixo transcrita.

MEDIDAS PROTETIVAS: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado 

a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida KENIELLY MIRANDA 

CHORE na proteção em sua defesa e contra o suposto agressor EDER 

MANOEL TEIXEIRA que teria cometido, em tese, o crime LESÃO 

CORPORAL a incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre Autoridade Policial 

aportou os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência, Termo de 

Declaração, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/2006, Pedido 

de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. Com o advento da Lei nº 

11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, restou 

definido que o Magistrado pode conceder isolada ou cumulativamente as 

medidas protetivas de urgência elencadas na mencionada Lei e 

independente de prévia oitiva do membro do Ministério Público. Analisando 

detidamente os documentos que acompanharam o presente expediente, 

verifico que os fatos narrados versam sobre violência doméstica 

praticada contra mulher, conforme Termo de Declaração. Mormente, 

vislumbro estarem evidenciados os elementos autorizadores para a 

aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o fumus boni iuris, 

consistente na violência psicológica perpetrada pelo representado, e 

periculum in mora, consistentes nas assertivas da ofendida que indicam a 

eventual possibilidade de reiteração dos atos praticados por ele. Destarte, 

a aplicação das medidas protetivas se fazem necessárias no intuito de 

coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no âmbito 

familiar e, ainda, com o escopo de preservar a integridade física e 

psicológica da vítima, assegurando dessa forma os demais direitos 

fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, com fulcro nos 

artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas 

protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 01-DETERMINO o 

afastamento do agressor do lar; 02-PROIBO o agressor de se aproximar 

da vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 

03-PROIBO o ofensor de manter contato com a vítima, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 04-PROIBO o ofensor de 

frequentar a residência da vitima, local de trabalho, bem como os lugares 

onde a mesma esteja com a sua família; 05-DETERMINO a separação de 

corpos; Quanto à prestação de alimentos provisórios, deixo de fixa-la, 

ante a ausência de elementos que comprovem a situação econômica das 

partes, devendo a mesma buscar a via adequada. Com relação ao pedido 

de suspensão de visitas aos dependentes menores, analisando o 

depoimento da vitima, verifico que não resta nenhum perigo ou situação 

que possa demonstrar o desejo de causar mal aos infantes, não havendo 

justificativa plausível para restringi-lo nesta oportunidade. Quanto aos 

pedidos de suspensão de posse de arma e restituição temporária para 

celebração de atos e contratos de compra e venda e locação de 

propriedade comum, a vítima em nenhum momento informou que o ofensor 

a possuía, razão pela qual a Indefiro. Outrossim, considerando a natureza 

cautelar das medidas aplicadas nesta oportunidade, a qual enseja a 

necessidade de propositura de ação principal, sob pena de incidência do 

que preceitua o artigo 806 do Código de Processo Civil, NOMEIO para 

prestar Assistência Judiciária à vítima a Defensoria Pública, na pessoa de 

um de seus i. Defensores, devendo cópia desta decisão ser encaminhada 

ao i. defensor (artigo 21;27;28). Por fim, tenho, ainda, como necessário o 

implemento das informações trazidas pela r. autoridade policial, nos termos 

do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a realização das seguintes diligências: 

1 – A oitiva do agressor e eventuais testemunhas (artigo 12, inciso V). 

Fica a r. autoridade policial encarregada de encaminhar os documentos 

supra referidos à este juízo no prazo máximo de 48 horas, a luz do que 

preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, observando-se ainda, os 

§§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE 

POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O SUPOSTO 

OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. 

Cientifique-se a representante do Ministério Público, para fins do que 

preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já assegurado 

o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em vista o 

caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente decisão 

sirva como competente MANDADO. Após o decurso de 6 (seis) meses, 

arquive-se o presente feito com as baixas e anotações de praxe. 

Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. As providências. Cumpra-se, com urgência. 

“DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado/vítima acerca da medida 

protetiva de urgência. Ás providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 210164 Nr: 10170-74.2016.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E 

CIDADANIA-CISC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791

 Destarte, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento 

nos princípios da razoabilidade e adequação, bem como a situação 

financeira do requerente, REDUZO O VALOR DA FIANÇA ARBITRADA AO 

ACUSADO RAFAEL ANTNIO GONÇALVES EM 2/3 (DOIS TERÇOS), 

ALCANÇANDO A QUANTIA DE R$ 1.166,68 (hum mil e cento e dezesseis 

reais e sessenta e oito centavos), nos termos do art. 325, § 1º, inciso II, 

do Código de Processo Penal.APÓS O DEVIDO RECOLHIMENTO DA 

FIANÇA ARBITRADA, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA de RAFAEL ANTONIO GONÇALVES para colocar em liberdade 

se por outro motivo não deva permanecer preso.Notifique-se o Ministério 

Público, Autoridade Policial e a Defesa. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência.Cáceres/MT, 07 de dezembro de 

2016.Helícia Vitti LourençoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207310 Nr: 8178-78.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIVAN CALVARIO DE BARROS, MAURICIO 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 Vistos, etc.

Primeiramente, determino a intimação do advogado constituído pelo 

acusado Altivan Calvário de Barros à fl. 80 para apresentar a resposta à 

acusação no prazo legal.

Ademais, determino o desmembramento do feito com relação ao acusado 

Mauricio de Tal, devendo o ser. Gestor Judicial, no feito desmembrado, 

realizar a citação do referido réu via edital, observando o prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 361 do CPP.

Caso o denunciado Mauricio de Tal não compareça aos autos 

desmembrados, ou constitua defensor, certifique-se o transcurso do 

prazo e abra-se nova vista ao Ministério Público, para manifestação.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de réu preso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207310 Nr: 8178-78.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIVAN CALVARIO DE BARROS, MAURICIO 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 Intimar o Advogado da Denunciado, Dr SAMUEL APARECIDO GIRALDELLI, 

para OFERECER DEFESA PRELIMINAR no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 208951 Nr: 9341-93.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TEIXEIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com 

supedâneo no art. 316, c/c art. 321, ambos do Estatuto Adjetivo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEANDRO TEIXEIRA DA ROCHA, 

brasileiro, separado, natural de Mirassol D’Oeste/MT, nascido em 

26/3/1983, RG n. 15146413 SSP/MT, filho de Maria Hilda da Silva Rocha e 

Domingos Teixeira da Rocha, mediante IMPOSIÇÃO de medidas cautelares 

elencadas no art. 319 do mesmo Diploma Legal.Desta feita, com apoio no 

poder geral de cautela, que autoriza ao juiz ordenar providências 

assecuratórias previstas expressamente em lei, se mostrarem-se 

necessárias e adequadas, o que se encontra em conformidade com a 

novel reformulação do Estatuto Processual Penal, e que vieram justamente 

consagrar este poder acautelatório do juiz criminal, possibilitando a 

imposição de medidas cautelares que, in casu, constam do art. 319 do 

Código de Processo Penal.Por conseguinte, o acusado deve ser 

cientificado das seguintes condições:1) comparecimento mensal em juízo 

para informar e justificar suas atividades;2) proibição de ausentar-se da 

Comarca de Cáceres/MT, exceto mediante autorização judicial;3) proibição 

de manter contato com a vítima MIRIÃ DE ASSIS VALIANI; e4) determino o 

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de 

folga;Observando-se que caso o acusado descumpra quaisquer das 

medidas cautelares a ele imposta, ensejará a revogação da medida e 

decretação da prisão preventiva (parágrafo único do artigo 312 do Código 

de Processo Penal – Lei nº 12.403/11).SIRVA A PRESENTE DECISÃO 

COMO ALVARÁ DE SOLTURA para colocar LEANDRO TEIXEIRA DA 

ROCHA em liberdade, se por outro motivo não estiver preso

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 190399 Nr: 8535-92.2015.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEY ROBERTO DO PRADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8535-92.2015.811.0006 – Id. 190399

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): RODINEY ROBERTO DO PRADO JUNIOR

INTIMANDO: AUTOR DO FATO: RODINEY ROBERTO DO PRADO JUNIOR, 

Cpf: 04804248102, Rg: 2199828-0 SSP MT Filiação: Vadenil Cebalho de 

Souza e Rodiney Roberto do Prado, data de nascimento: 18/05/1992, 

brasileiro(a), natural de Poconé-MT, convivente, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido; e a VÍTIMA: SOLANGE DA SILVA, Cpf: 

03617624103, Rg: 2191794-9 SSP MT Filiação: Nadir dos Santos Silva, 

data de nascimento: 15/02/1990, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), do lar, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR o AUTOR DO FATO E A VÍTIMA, acima qualificados, 

de que foram revogadas as medidas protetivas anteriormente deferidas, 

conforme decisão abaixo transcrita.

DESPACHO: Vistos, etc. Primeiramente, em consonância com o parecer 

ministerial, REVOGO as medidas protetivas deferidas em favor da vítima 

Solange da Silva, vez que esta compareceu na Secretaria da 2ª Vara 

Criminal e informou o desejo de retirar as medidas protetivas, conforme 

certidão de fl. 18. Intime-se a todos. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado/vítima acerca da decisão 

de fl. 23. Em ato contínuo, após o transcurso do prazo do edital, hei por 

bem determinar o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe. 

Ás providências. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 7 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 187790 Nr: 6833-14.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN LUSTIG CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6833-14.2015.811.0006 – Id. 187790

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RENAN LUSTIG CEBALHO

INTIMANDO: Réu(s): Renan Lustig Cebalho, Rg: 22073981 Filiação: Rosely 

Anita Lustig Cebalho, data de nascimento: 04/03/1994, brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Kury, Quadra 02, Casa 10, Fone: (65) 99683-7680, Bairro: 

Bairro. Cohab Nova, Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO RENAN LUSTIG CEBALHO, acima 

qualificado, da r. denúncia que segue abaixo parcialmente transcrita. 

INTIMAR o DENUNCIADO para que apresente resposta à acusação nos 

autos no prazo de 10 (dez) por intermédio de advogado, conforme 

preceituam os artigos 396 e 396-A.

DENÚNCIA: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 

12 de agosto de 2015, às 7h05min, nesta cidade e Comarca de Cáceres, o 

denunciado RENAN LUSTIG CEBALHO adquiriu, em proveito próprio, coisa 

que sabia se produto de crime, consistente em 01 (um) veículo FORD 

FUSION, cor preta, placas EIN-1123, que fora roubado na cidade de 

Piracicaba-SP. (...) Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia RENAN LUSTIG CEBALHO como incurso no artigo 180, 

caput, do Código Penal (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado Renan Lustig Cebalho nos 

moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás providências. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 7 de dezembro de 2016. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 
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Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 202467 Nr: 4925-82.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO FRANCISCO TOLEDO DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4925-82.2016.811.0006 – Id. 202467

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): LAURO FRANCISCO TOLEDO DELUQUE

INTIMANDO: Autor do fato: Lauro Francisco Toledo Deluque, Cpf: 

13342547707, Rg: 286120324 SSP MT Filiação: Jorge Aparecido Alve 

Deluque e Maria Conceicao Toledo, data de nascimento: 10/01/1989, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), montador de motos, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR o AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que foram 

revogadas as medidas protetivas anteriormente aplicadas em seu 

desfavor, conforme decisão abaixo transcrita.

DECISÃO: “Vistos etc. Carreando detidamente os autos, verifico que a 

vítima Joicelene Toledo Deluque, compareceu na Secretaria da 2ª Vara 

Criminal e informou o desejo de retirar as medidas protetivas, conforme 

certidão de fl. 21. Desta forma, defiro o pedido da vítima e REVOGO as 

medidas protetivas deferidas em seu favor. Intimem-se às partes, e após, 

arquive-se o presente feito, com as baixas e anotações de praxe. 

Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado/vítima acerca da decisão 

de fl. 24. Em ato contínuo, após o transcurso do prazo do edital, hei por 

bem determinar o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe. 

Ás providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 7 de dezembro de 2016.

Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 202459 Nr: 4918-90.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GUILHERME GARCIA DO CARMO, 

SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA, CLAUDEMAR AGUIAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, DANILO VITOR MARTINS CUNHA - OAB:14.000, 

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, JULIANO 

DUARTE PRIOTO - OAB:OAB/MT 18.566, WAGNER PERUCHI DE MATOS 

- OAB:9865, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Intimar os advogados dos denunciados Lucas Guilherme Garcia do Carmo 

e Sebastião Araújo da Silva, os Drs. Juliano Duarte Prioto e Wanderley 

Lopes Conceição, para que apresentem razões de apelação dentro do 

prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202323 Nr: 4850-43.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBREDO DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Robredo da Silva Reis Filiação: Não 

Declarado e Marineide da Silva Reis, data de nascimento: 30/10/1991, 

brasileiro(a), , Endereço: Rua do Sangradouro, S/n, Próximo A Antiga 

Residencia do Cabo Nilson, Bairro: Jardim das Oliveiras, Cidade: 

Cáceres-MT , que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi 

encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que deverá 

arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração 

da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu 

denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 12, caput da Lei 

10.826/2003, cc art 244-B da Lei 8.069/1990, do Código Penal, tendo como 

vítima: Januario Mario da Silva e Joilson Ribeiro da Silva, a denúncia foi 

recebida por este r. Juízo em 27/04/2016. DECISÃO/DESPACHO: Não 

sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 6 de dezembro de 2016. Francisco Edson 

Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 195653 Nr: 834-46.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO NOLASCO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/02/2017, às 

15h00min, oportunidade em que será tomada a declaração do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como 

eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, reconhecimento de 

pessoas e coisas e ao final, interrogatório do acusado, tudo de acordo 

com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais 

precisamente no seu artigo 400 do CPP. Expeçam-se precatórias (CPP, art. 

222), se necessário, bem como mandados e ofícios pertinentes.Intime-se o 

acusado para comparecer à audiência designada acompanhado do 

Defensor Público.Notifique-se o MP e intime-se o Defensor 

Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 196104 Nr: 1128-98.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSILETE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Autos n° 1129-98.2016.811.0006 – Cód. 196104.

Visto.

Com fito de evitar arguições de nulidades futuras, intime-se o douto 

advogado peticionante para que junte aos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, procuração que lhe outorgue poderes para atuar na defesa da 

denunciada nos presentes autos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 155644 Nr: 3199-78.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENECILDO DE ALMEIDA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Ex. penal n° 3199-78.2013.811.0006 – Cód. 155644.

Visto.

Vista a Defesa do denunciado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 208305 Nr: 8881-09.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO VASCONCELOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026/MT

 Assim sendo, deverá, antes de se proceder a progressão de regime do 

recuperando, oportunizar ao mesmo que efetive o pagamento da multa 

fixada em sentença, ainda que mediante parcelamento desta, ou comprove 

nos autos a impossibilidade do pagamento, em caso de 

hipossuficiência.Isso posto, determino que sejam os autos encaminhados 

à contadoria judicial para realização dos cálculos das penas de multa 

fixadas nas guias existentes nos autos.Após, intime-se o reeducando 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias comprove o pagamento, ou requeira 

o parcelamento, em até 10 (dez) vezes, devendo para tanto, efetuar o 

pagamento da primeira parcela, no prazo supra. Ou ainda, caso seja de 

seu interesse, comprove a real e efetiva impossibilidade de pagamento do 

valor ante a hipossuficiência do mesmo. Cumpra-se e 

intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 180444 Nr: 2535-76.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DA SILVA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Assim sendo, deverá, antes de se proceder a progressão de regime do 

recuperando, oportunizar ao mesmo que efetive o pagamento da multa 

fixada em sentença, ainda que mediante parcelamento desta, ou comprove 

nos autos a impossibilidade do pagamento, em caso de 

hipossuficiência.Isso posto, determino que sejam os autos encaminhados 

à contadoria judicial para realização dos cálculos das penas de multa 

fixadas nas guias existentes nos autos.Após, intime-se o reeducando 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias comprove o pagamento, ou requeira 

o parcelamento, em até 10 (dez) vezes, devendo para tanto, efetuar o 

pagamento da primeira parcela, no prazo supra. Ou ainda, caso seja de 

seu interesse, comprove a real e efetiva impossibilidade de pagamento do 

valor ante a hipossuficiência do mesmo. Cumpra-se e 

intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 173429 Nr: 8803-83.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIMAR LINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 Autos n° 8803-83.2014.811.0006 – Cód. 173429.

Vistos.

Trata-se o presente de processo executivo de pena movido em desfavor 

de Gleicimar Lina da Silva o qual encontra-se respondendo pelas penas 

que somadas chegam ao montante de 08 anos de reclusão, atualmente 

estando em regime fechado.

Às fls.214, foi certificado a intempestividade do recurso de agravo em 

execução.

Vieram os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

O recurso de agravo em execução manejado nos autos é intempestivo.

Analisando a petição da autora, verifica-se que o recurso de agravo em 

execução fora realmente interposto fora do prazo, uma vez que a decisão 

agravada foi publicada em data de 16/11/2016, tendo a douta defesa 

protocolou o recurso em questão em data de 30/11/2016, fora do prazo 

legal.

Diante, deixo de receber o recurso de agravo em execução interposto 

pela defesa às fls. 209/213, eis que intempestivo.

Ciência a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 203381 Nr: 5486-09.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR QUERUBIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 5486-09.2016.811.0006 – Cód. 203381.

Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/01/2017, às 15h00min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do acusado, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Saliento que a data designada para realização da audiência, trata-se do 

primeiro dia de pauta do Magistrado titular.

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado do Defensor Público.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 202207 Nr: 4792-40.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA, 

RAFAEL BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 4792-40.2016.811.0006 – Cód. 202207.

Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), e ainda considerando que o recesso forense se aproxima 

não tendo mais pauta este ano para realização de audiência neste ano 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/01/2017, às 

14h00min, oportunidade em que será tomada a declaração do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como 

eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, reconhecimento de 

pessoas e coisas e ao final, interrogatório do acusado, tudo de acordo 

com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais 

precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado do Defensor Público.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 60 de 419



Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 190234 Nr: 8428-48.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGOLINO CORBELINO NETO, JORGE 

PEREIRA LEITE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo para ,que fique ciente da sentença proferida nestes autos às 

fl.403/433.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 175248 Nr: 10133-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.183, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 170510 Nr: 6665-46.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CRISPIM RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS 

- OAB:11.826/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.103, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 149170 Nr: 7781-58.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 7781-58.2012.811.0006 – Cód. 149170.

Vistos.

Homologo o cálculo de pena de fls. 186.

Encaminhe-se atestado de cumprimento de pena ao recuperando.

Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 30100 Nr: 6630-38.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA JANNY XAVIER SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994

 Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI e IV, 110 e 

112, I todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão 

executória da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o 

sentenciado TEREZA JANNY XAVIER SANTOS, nestes autos.Feitas as 

necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do cartório 

distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 137551 Nr: 6896-78.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 6896-78.2011.811.0005 – Cód. 137551.

Vistos.

Recebo o recurso em sentido estrito de fls. 395, eis que tempestivo, 

conforme observo das fls. 396 dos autos.

Vista ao recorrente para arrazoar, no prazo legal.

Após, pelo mesmo prazo ao Ministério Público.

Em seguida, nos termos do que determina o art. 589, do Código de 

Processo Penal, voltem conclusos para análise quanto a possibilidade de 

Juízo de retratação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 52689 Nr: 1868-08.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DA SILVA MANIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da progressão de 

regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando 

que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 

da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

recuperando, consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado 

fora de sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá 

promover o recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública. 

SIRVA A PRESENTE DECISÃO como Alvará de Soltura em favor de 

CLEBER DA SILVA MANIERO, se por outro motivo não estiver 

preso.Notifique-se o i. representante do Ministério Público.Intime-se e 

Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 182577 Nr: 3797-61.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR, ERINALDO 

FLOR SILVA, LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA FILHO, FERNANDO 

SCHIMADA MIRANDA, VALDEVINO ALVES RODRIGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, DANILO VITOR MARTINS CUNHA - 

OAB:14.008/MT, DANILO VITOR MARTINS CUNHA - OAB:14008/MT, 

GERALDINO VIANA DA SILVA - OAB:15814-A/MT, WANDERLEY LOPES 

CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 
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destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos para que fique ciente da sentença proferida nestes 

autos.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 80999 Nr: 7546-33.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR SANTANA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.170, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 182210 Nr: 3604-46.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BRANDINO, JUSTINO DE OLIVEIRA 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, ERALDO VIERIA DE 

AZEVEDO JUNIOR - OAB:16.024, JOAO MARIO SILVA MALDONADO - 

OAB:4721/B, PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA - OAB:17091/B

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo para que fique ciente da sentença de fls.234/238, destes autos .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 173139 Nr: 8610-68.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:14374, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo para que fique ciente da sentença proferida às fls.151/154 destes 

autos . Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 192413 Nr: 9814-16.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO, LUIZ 

CLEVERSON RAMOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar resposta 

a cusação no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 185738 Nr: 5653-60.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passio para que tome ciencia nos autos quanto a sentença proferida às 

fls.146/151, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172394 Nr: 8063-28.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PATTUZZO MONTIVERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivopara que tome ciencia nos autos quanto a sentença proferida às 

fls.170/175, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208374 Nr: 8929-65.2016.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MANOEL ELENO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de concessão de Alvará Autorizativo para que o 

requerente Manoel Eleno Nunes da Silva possa adentrar nas 

dependências da Cadeia Pública local, nos dias de visita.

Aportou-se aos autos informação de que o requerente é filho da presa 

Dalva Nunes. No entanto, entendo que há necessidade da juntada de 

cópias de documentos comprobatórios dos laços familiares em questão, 

como cópia de certidão de nascimento do requerente.

 Dessa forma, determino que se intime o advogado do requerente para que 

apresente o referido documento, a fim de instruir o presente pedido.

Após, conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 182436 Nr: 3733-51.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 .Isso Posto, DEFIRO o pedido formulado pelo reeducando Alex Sandro 

Pereira Leite às fls. 67/69, alterando as penas restritivas de direitos do 

mesmo para:a)o pagamento de prestação pecuniária, no valor de R$ 

1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais), a ser pago em favor do 

Conselho da Comunidade da Comarca e Cáceres/MT, junto a conta 
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corrente do Banco do Brasil, agência 0184-8, Conta nº 33897-4, o qual 

deverá ser efetuados na boca do caixa, e trazido o respectivo 

comprovante a este Juízo junto à Secretaria da 3ª Vara Criminal, para 

juntada aos autos;b)o pagamento de prestação pecuniária, no valor de um 

salário mínimo, equivalente ao valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta 

reais), a ser pago em favor do Conselho da Comunidade da Comarca e 

Cáceres/MT, junto a conta corrente do Banco do Brasil, agência 0184-8, 

Conta nº 33897-4, o qual deverá ser efetuados na boca do caixa, e 

trazido o respectivo comprovante a este Juízo junto à Secretaria da 3ª 

Vara Criminal, para juntada aos autos.O valor relacionado a letra ‘a’ da 

presente decisão foi obtido, após a subtração do valor originário imposto 

pela decisão de fls.54 e v., pelos valores das parcelas comprovadas 

como pagas junto aos autos (fls. 55/66). Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao 

intimar o recuperando indagar se o mesmo aceita as regras da 

substituição operada, informando ao mesmo que a ausência de aceite, 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena ou 

desconversão da benesse que lhe fora concedida, certificando o 

resultado da diligência.Cientifique-se, ainda, o reeducando que, caso não 

dê início ao cumprimento da pena restritiva de direitos no prazo de 30 

(trinta) dias, comprovando junto aos autos o pagamento da prestação 

pecuniária, poderá ocorrer a regressão de seu atual regime de pena ou 

desconversão da benesse que lhe fora concedida, de igual forma.Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se o reeducando bem como sua 

defensora.Cumpra-se.Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105766 Nr: 743-56.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverde Agronegocios e Logistica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lívio Edson Pedrini, Daliana Bronholi Pedrini, 

Levi José Pedrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:18423, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por 

AGROVERDE AGRONEGÓCIOS e LOGISTICA LTDA em face de LÍVIO 

EDSON PEDRINI, DALIANA BRONHOLI PEDRINI e LEVI JOSÉ PEDRINI, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 129/133, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 129/133 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87166 Nr: 2876-13.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asprocadia, Jair Stevaneli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Fernando Teixeira Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fl.106.

Proceda-se nos termos em que recebeu a inicial.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39928 Nr: 753-47.2009.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suelen Capistrano Vidrago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido em postulado de fls. 117.

Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a 

qual deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez 

apresentada, abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86544 Nr: 2156-46.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalina Maria Viegas de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para apresentar planilha 

atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise do 

pedido de fls. 122.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95571 Nr: 2827-98.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmosita Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 44.

Intime-se a parte autora para dar andamento no feito. Fixo o prazo de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98339 Nr: 774-13.2015.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Simonini Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperbio Cooperativa de Biocombustivel, Itaú 

Unibanco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:6110-A, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B, Nilse Berlatto Leite - OAB:13642 MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido da advogada da parte requerente, para que proceda com 

a juntada de substabelecimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Defiro o pedido da advogada do requerido para juntada de 

substabelecimento e carta de preposição.

Saem os presentes intimados.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86162 Nr: 1702-66.2012.811.0005

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Lopes da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana 

Reginato Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva 

- OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

Voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41630 Nr: 2436-22.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Cappoani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Carla Travaina Braz - OAB:14906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A-MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte demandada para comprovar o não recebimento dos 

valores concernente ao alvará judicial nº 68317/2011 de fls. 146.

Aportando o documento, voltem-me os autos conclusos para a análise do 

pedido de levantamento de valores de fls. 195.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33996 Nr: 2150-15.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações Administração e Assessoria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicola Cassani Zulli, Enio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fl. 155/155v.

Proceda-se nos termos em que recebeu a inicial.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103840 Nr: 3367-15.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana 

Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fl. 53.

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias e nada requerido, proceda-se 

nos termos de fls. 48/49.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100976 Nr: 1919-07.2015.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Greisson Willian Vignando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MT em face de 

GREISSON WLLIAN VIGNANDO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Na Audiência de Conciliação e Mediação as parte transigiram (fls. 

89/89verso).

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas no Termo de Sessão de Conciliação 

e Mediação de fls. 89/89verso, todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, 

SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os 

litigantes, de modo que determino a imediata conclusão do mencionado 

processo para a devida extinção, assim que as partes informarem o 

cumprimento do acordo.

Eventuais custas pela parte autora.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6015 Nr: 248-13.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Mitsui S/A Ind. e Com

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIAR ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dagmar Juliana Bernardi Jacob 

- OAB:4864-B/MT, Dagoberto Mariano Bernardi - OAB:5052, José 

Berilo dos Santos - OAB:3184, Josemar Camerino dos Santos - 

OAB:7072-MT, Juliano Higino da Silva Júnior - OAB:4045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Rosa - 

OAB:4117-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO em face de ALVIAR 

ROTHER, tendo como interessados LUZMARI ROTHER e EDMUNDO 

ROTHER JUNIOR, todos devidamente qualificados nos autos.
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A empresa BJD Direitos Creditórios S/S Ltda adquiriu o direito de crédito da 

exequente Fertilizantes Mitsui S/A Indústria e Comércio, conforme 

Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças de 

fl. 309/316, sendo certo que a parte a parte devedora e os terceiros 

interessados concordaram com a cessão.

Em postulado de fls. 523/525, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 523/525 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 924, inciso III, e art. 487, inciso III, 

alínea 'b', ambos do NCPC.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo, bem como a alteração no polo ativo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80092 Nr: 2483-59.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandir Miguel Schwade, Ambrósio Francisco 

Schwade, Itacir Fernandes Sebben, Maria de Lourdes Ferreira Fontoura 

Sebben

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 81.

Intime-se a parte autora para dar andamento no feito. Fixo o prazo de10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8956 Nr: 1522-07.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Baldo

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

Proceda-se com a baixa de eventuais restrições existentes nos autos, 

conforme requerido no acordo.

Após, retornem os autos ao arquivo.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111907 Nr: 3674-32.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suínobras Alimentos Ltda, Reinaldo Gomes de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casp Indústria e Comércio S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Rêgo Sampaio - 

OAB:OAB/PR 67.771, Alexandre Abil Russ Geraldini - OAB:69.713, 

Oduwaldo de Souza Calixto - OAB:11.849/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, assine a peça vestibular, para suprir tal irregularidade como prevê o 

art. 76 do CPC/2015.

Nesse sentido:

“AGRAVO (§ 1º DO ART. 557 DO CPC) EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO SENTENÇA QUE, APÓS OPORTUNIZAR A 

EMENDA, INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL, PORQUANTO APÓCRIFA 

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO DA 

CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PARA SANAR 

MÁCULA REFERENTE À FALTA DE ASSINATURA DO ADVOGADO NA 

PETIÇÃO INICIAL PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE PODE SER REALIZADA 

PESSOALMENTE PELO PRÓPRIO PATRONO PRECEDENTES DO STJ 

DECISÃO CONFIRMADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ‘In casu’, 

o juízo concedeu à autarquia oportunidade para firmar a inicial de 

embargos à execução, transcorrendo o prazo de 40 (quarenta) dias sem 

qualquer atividade da parte. Deveras, à ausência de assinatura da inicial 

aplica-se o art. 284 e seu parágrafo do CPC e, não o art. 267, § 1º, cujo 

escopo é diverso do primeiro dispositivo afastado. 3. Negligenciando a 

autarquia embargante à determinação do juízo a quo pra que procedesse 

à regularização da petição inicial apócrifa, correta a extinção dos 

embargos à execução sem julgamento de mérito. 4. Recurso especial 

desprovido. (STJ, RECURSO ESPECIAL n. 652641; RS; 02/12/2004; 

PRIMEIRA TURMA; LUIZ FUX).” (TJ/SC - AC: 195427 SC 2010.019542-7, 

Relator: Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, Terceira Câmara de Direito 

Comercial, Data de Julgamento: 09/09/2010).

Ante o exposto, intime-se a(o) procurador(a) da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, assine a petição inicial, sob pena de 

indeferimento da exordial.

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92284 Nr: 759-78.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Rieger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Jaime Vasconcelos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 100, cancelo a audiência designada para o dia 

06/12/2016, às 16:00 horas.

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

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42379 Nr: 3183-69.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omni S/A Crédito, financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Canal - OAB:13578/A, Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro - 

OAB:11178/MT, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - OAB:MT 

-15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:OAB/MT 12.090 

A

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 333, uma vez que os valores depositados 

tratam-se de cumprimento do pedido de liminar requerido pela parte autora 

para o depósito das parcelas, referente ao contrato objeto da presente 

demanda.

Ademais, a sentença julgado parcialmente procedente é ilíquida, devendo 

ser liquidada para apuração dos créditos e débitos.
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Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89150 Nr: 1493-63.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dow Agrosciences Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Viegas - 

OAB:9.321/A-MT, Edir Manzano Júnior - OAB:8688, KAREN TIEMI 

FREITAS ANBO - OAB:14097, Osmar A .Maggiori - OAB:13.012/RS

 Vistos etc.

Defiro o pedido do advogado da parte requerida.

Voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100656 Nr: 1756-27.2015.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Oeste Suprimento para Movelaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Vitorassi - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Ribeiro Nunes 

Domingues - OAB:14.511 - MT, José Armando Costa Junior - 

OAB:10884 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido da advogada da parte requerente, para que proceda com 

a juntada de substabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Diante da ausência da parte requerente, voltem os autos conclusos para 

deliberações.

Saem os presentes intimados.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7201 Nr: 554-74.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aerofito Comercio, Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ewaldo Luiz Dall Igna, Edson Dall Igna.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemar Carmerino dos 

Santos - OAB:7072/MT, Juliano Higino da Silva Júnior - OAB:4045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 322/324.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Campo Erê/SC, apara 

avaliação e expropriação do bem penhorado.

FIXO em 10% sobre o valor do débito e devidamente atualizado os 

honorários advocatícios em favor do patrono do exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1630 Nr: 385-92.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio José Fantinel Baldo, Gilmar Paulo 

Rupolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

No acordo entabulado entre as partes ficou consignado o levantamento da 

quantia de R$ 6.000,00 em favor do exequente Banco Bradesco S/A (fls. 

215/216) e a quantia de R$ 2.843,62 em favor do procurador do banco 

(fls. 214), entretanto, o valor penhorado perfaz a quantia de R$ 11.343,62 

(fls. 253), ficando o remanescente de R$ 2.500,00 para eventual 

devolução ao devedor Sr. Marcio José Faltinel Baldo.

Ante o exposto, determino a intimação do devedor para informar os dados 

bancário e pessoal para o levantamento do valor remanescente.

Aportando as informações, conclusos para o levantamento dos valores.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14078 Nr: 222-05.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre César Del Grossi, José Carlos Del Grossi, 

Luiz Sérgio Del Grossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salustiano Novaes, Helena Franco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Cesar Delgrossi - 

OAB:9916-B/MS, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT, José Carlos Del 

Grossi - OAB:PR/9762, Luiz Sérgio Del Grossi - OAB:8294-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alarico David Medeiros 

Júnior - OAB:3546, Gervásio Alves de Oliveira Júnior - 

OAB:3592/MS, Hiran França de Narde - OAB:17.879, Joice Caldeira 

Armeron - OAB:197.761 SP, Ricardo Trad - OAB:832/MS, Ricardo 

Trad Filho - OAB:7285/MS

 Vistos etc.

Intime-se a parte devedora para informar os dados bancário e pessoal 

para o levantamento dos valores.

Aportando as informações, conclusos para o levantamento dos valores.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81690 Nr: 253-10.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ignacio Vattos e Vattos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amando Ferrreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/MT 107.414, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A-MT, Thiago de 

Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 238, posto que o feito foi julgado improcedente, via 

de consequência cancelada a liminar, portanto, os valores depositados 

pela parte autora a ela deverão ser retornados.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43848 Nr: 513-24.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Mori, Rosina Machione Mori, Kroling e Oliveira 

Advogados Associados

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros - 

OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A
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 Ante o exposto, CANCELO a certidão de fls. 457.Intime-se a parte 

devedora para, querendo, apresentar sua impugnação a penhora no 

prazo de 05 (cinco) dias.Aportando a manifestação, dê vistas ao 

exequente no prazo legal.Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99214 Nr: 1194-18.2015.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asa Máquinas Peças e Implementos Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Ricardo de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 07 de dezembro de 2016 às 14:00 

horas.

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores, com a advertência 

de que as partes litigantes não poderão comparecer desacompanhadas 

de seu advogado(a)(s).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5225 Nr: 442-13.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Orenio Gross.

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.E via de 

consequência, INDEFIRO o pedido em referencia a exclusão dos avais do 

polo passivo da demanda, baixa nos órgãos de restrições de 

c r é d i t o . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105323 Nr: 601-52.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverde Agronegocios e Logistica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daliana Bronholi Pedrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:18423, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por AGROVERDE AGRONEGÓCIOS e 

LOGISTICA LTDA em face de DALIANA BRONHOLI, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às partes informam nos autos do processo tombado sob nº 

743-56.2016.811.005 - Cód.105766, fls.129/133, que transigiram em 

relação a esses autos, pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas nos autos do processo tombado 

sob nº 743-56.2016.811.005 - Cód.105766, fls. 129/133 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Custas e honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105321 Nr: 600-67.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daliana Bronholi Pedrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:18423, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por 

AGROVERDE AGRONEGÓCIOS e LOGISTICA LTDA em face de DALIANA 

BRONHOLI, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às partes informam nos autos do processo tombado sob nº 

743-56.2016.811.005 - Cód.105766, fls.129/133, que transigiram em 

relação a esses autos, pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas nos autos do processo tombado 

sob nº 743-56.2016.811.005 - Cód.105766, fls.129/133 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Custas e honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43077 Nr: 76-80.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Vlademir Luiz Formigoni, Maria Lourdes de 

Caires Formigoni, Macleibert Luiz Formigoni., Wellington Vladimir Formigoni.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521, Dariel 

Elias de Souza - OAB:OAB/11.945-B, João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Marcos 

Aparecido Polon - OAB:5.762-A/MS, Romeu de Aquino Nunes. - 

OAB:3.770

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud (fls. 820/821), relativos 

ao cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, de valores até 

o montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à parte devedora, posto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 
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PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação (artigo 272, §2º, do CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos 

processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte 

(artigo 282, §1º, do CPC/2015). Plenamente possível a PENHORA de 

dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 

835 do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que a penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 04/11/2016).

No caso, restou frutífera.

Ante o exposto, intime-se a parte devedora para, querendo apresentar 

defesa, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, § 3º, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43077 Nr: 76-80.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Vlademir Luiz Formigoni, Maria Lourdes de 

Caires Formigoni, Macleibert Luiz Formigoni., Wellington Vladimir Formigoni.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521, Dariel 

Elias de Souza - OAB:OAB/11.945-B, João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Marcos 

Aparecido Polon - OAB:5.762-A/MS, Romeu de Aquino Nunes. - 

OAB:3.770

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão proferida às fls. 

853/857.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências...................................................................................................

..............

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88359 Nr: 662-15.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Fontes de Souza, Reginaldo 

Benedito Fontes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Augusto Stuker - 

OAB:15536-B MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE MATO GROSSO em face de VERA LUCIA FONTES DE 

SOUZA e REGINALDO BENEDITO FONTES DE SOUZA, ambos devidamente 

qualificados nos autos..

Na Audiência de Conciliação e Mediação as partes transigiram (fls. 

126/126-verso), pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas no Termo de Sessão de Conciliação 

e Mediação (fls. 126/126-verso), todavia, nos termos do art. 313, do 

NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do pactuado 

entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão do 

mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo.

Eventuais custas pela parte autora.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Às providências.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81785 Nr: 369-16.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

“Vistos etc. Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha 

Silvio Leite. Por fim, designo audiência de interrogatório do denunciado 

para o dia 02 de fevereiro de 2017, às 14h30min. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Saem os presentes devidamente intimados. Às providências. 

Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por 

mim redigida, _______ Patrícia Ferreira Vargas, Assistente de Gabinete I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39325 Nr: 187-98.2009.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Fundação Nacional do Índio - FUNAI/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Rosa Lima, Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Mendes Moragas - 

Procuradoria Geral do INSS - OAB:MG 92.171, Valmir Benevides 

Demetrio - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz de Deus Junior 

- OAB:7167/MT, Guilherme Mendes Moragas - Procuradoria Geral 

do INSS - OAB:MG 92.171, Ministerio Publico do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Valmir Benevides Demetrio - OAB:

 Autos n.º 187-98.2009.811.0005

Código n.º 39325

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: ISMAEL ROSA LIMA

DESPACHO

Vistos etc.

Indefiro o pedido ministerial de fl. 591, no tocante a designação de 

audiência para oitiva da testemunha JUCIMARA ZOROMARA, haja vista 

que à fl. 475-v foi solicitada a oitiva da referida testemunha em caráter de 

substituição, caso a testemunha SANDRO LEITE DE PINHO não fosse 

localizada. Contudo, a testemunha SANDRO foi ouvida mediante carta 

precatória às fls. 515/517.

 Dê-se vista ao Ministério Público para indicar, em 05 dias, o endereço 

atualizado da testemunha Sebastião de Assis, ante o teor da certidão de 

fl. 602.

Intime-se a defesa para manifestar interesse nas oitivas das testemunhas 

arroladas que não foram inquiridas, AMAURI ALVES DE ALMEIDA, ANIBAL 

FERREIRA DE OLIVEIRA, EDIL TADEU MESQUITA DE BARROS e JOSÉ 

APARECIDO DE ALENCAR, em caso positivo, indicar os endereços das 

testemunhas, no prazo de 05 dias.

Às providências.

Diamantino/MT, 02 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz
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 Cod. Proc.: 39158 Nr: 3873-35.2008.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alonso Cavalcante Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALONSO CAVALCANTE QUEIROZ, Cpf: 

20518587134, casado(a), contador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT em face de ALONSO CAVALCANTE 

QUEIROZ, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto 

Predial Territorial Urbano - Divida Ativa nº 2814, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 24219/2004.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.379,45

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81927 Nr: 553-69.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Oliveira da Silva, Marcos de Souza 

Ferreira Brantes, Magno Santos Pereira, Wellington dos Anjos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

- OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, Mizael de 

Souza - OAB:16842/O - MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81927 Nr: 553-69.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Oliveira da Silva, Marcos de Souza 

Ferreira Brantes, Magno Santos Pereira, Wellington dos Anjos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

- OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, Mizael de 

Souza - OAB:16842/O - MT

 Autos n. 553-69.2011.811.0005

Código n. 81927

SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO às fls. 242/245, contra a 

sentença de fls. 236/241, aduzindo que a sentença foi omissa, uma vez 

que deixou de manifestar-se quanto à circunstância genérica da infração, 

durante a primeira fase de dosimetria das penas cominadas aos réus.

À fl. 246, certidão atestando a tempestividade dos embargos.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Primeiramente, recebo os presentes embargos de declaração, em razão 

de sua tempestividade, sendo assim, passo à análise do mérito.

Denota-se que o presente embargo fora proposto de forma equivocada, 

eis que não pode alcançar o efeito desejado.

 Sobre os embargos de declaração, assim dispõe o Código de Processo 

Penal:

Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao 

juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, 

ambiguidade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Saliento, inicialmente, que na verdade o embargante almeja a reforma da 

sentença, o que lhe é vedado pedir em sede de embargos, devendo 

utilizar-se do remédio jurídico adequado para tal finalidade.

De mais a mais, é sabido que os Embargos de Declaração têm o objetivo 

de corrigir meros defeitos formais da sentença embargada, no sentido de 

aperfeiçoá-la, suprindo omissão ou eliminando obscuridade, ambiguidade e 

contradição, porventura, existentes.

Desse modo, o Embargos Declaratório não serve para veicular 

insatisfação com o julgado sob a invocação de pretensos vícios ou error 

in judicando, não se constituindo via processual adequada para o reexame 

do que já foi decidido, o que constitui exigência recursal.

A jurisprudência é nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. 1) EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS 

INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

MATÉRIA JÁ PRESQUESTIONADA. 2) INVIABILIDADE DA 

REPREAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. 3) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL REJEITADOS. 1) Verifica-se que 

a pretensão da Defensoria Pública é exclusivamente prequestionar a 

matéria, sequer apontando a existência de alguma omissão, contradição 

ou obscuridade, o que impossibilita o seu acolhimento. Precedentes dos 

Tribunais Pátrios. 2) Observa-se que em sede de razões recursais, o 

membro da Defensoria Pública Estadual realizou no momento correto, 

oportuno, o pleito de prequestionamento dos artigos de Lei aludidos no 

recurso de apelação criminal (artigo 59 do Código Penal, artigo 159 do 

Código de Processo Penal, artigo 244-B, do ECREAD e artigo 5º, incisos 

XLVI e LIV, da CRFB/88), sendo perfeitamente deferido às fls. 287 do voto 

relator e condutor do acórdão. Os temas novamente trazidos a baila pelo 

nobre Defensor Público em sede de razões de embargos declaratórios, 

quais sejam, ineficiência da arma de fogo, corrupção de menores se tratar 

de "crime de natureza material" (fls. 303) e fixação das penas-base no 

mínimo legal já foram exaustivamente afastados com claros argumentos 

jurídicos, o que viabiliza, perfeitamente, o manejo de recursos especial e 

extraordinário pela defesa aos Tribunais Superiores sem a necessidade 

(ausência de interesse recursal) da interposição de recurso de embargos 

declaratórios. 3) Embargos de Declaração em Apelação Criminal 

rejeitados. (TJES; EDcl-AP 0013323-24.2012.8.08.0044; Segunda Câmara 

Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 02/03/2016; DJES 10/03/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIME. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. Os 

embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria já 

apreciada em sessão de julgamento, restringindo-se às hipóteses 

elencadas no art. 619 do CPP, ou seja, quando houver no acórdão 

embargado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. E este não 

é o caso dos autos, pois os julgadores se utilizam do princípio do livre 

convencimento motivado, e a decisão foi suficientemente fundamentada, 

cumprindo, nesse tópico, o que determina a Lei Processual penal e a 

Constituição Federal, não existindo, pois, qualquer omissão a ser sanada. 

Prequestionamento. Considerando a decisão emanada no acórdão 

embargado, não se cogita de negativa de vigência a quaisquer 

dispositivos de Lei. Embargos de declaração desacolhidos. (TJRS; EDcl 

0026450-14.2016.8.21.7000; Caxias do Sul; Quinta Câmara Criminal; Relª 

Desª Lizete Andreis Sebben; Julg. 24/02/2016; DJERS 09/03/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Penal e processual penal. crime 

tipificado no artigo 302 na lei nº 9.503/97. Alegada violação do artigo 5º, 

xlvi, da cf/88. ofensa reflexa. Inexistência de omissão, contradição ou 

obscuridade. efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos de 

declaração desprovidos. (STF; ARE 888154; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz 

Fux; Julg. 16/02/2016; DJE 04/03/2016; Pág. 56)

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO. REVELIA. 

AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os 

embargos de declaração devem obediência ao artigo 619, do código de 

processo penal, vale dizer, que somente são cabíveis para expungir do 

julgamento obscuridades, ambiguidades ou contradições, como também 
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para suprir omissões. Logo, inexistindo qualquer destes vícios no acórdão 

combatido, impõe-se seu desprovimento. 2. Os aclaratórios, ainda que 

com fins de prequestionar para interposição de recurso em instância 

superior, deve vir fundamentado nas hipóteses do artigo 619 do código de 

processo penal. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 

(TJGO; ACr-EDcl 0406841-12.2008.8.09.0107; Morrinhos; Primeira Câmara 

Criminal; Rel. Des. J. Paganucci Jr; DJGO 04/03/2016; Pág. 338)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - 

INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Devem ser rejeitados 

os Embargos opostos contra Acórdão que não contenha qualquer 

omissão, notadamente quando a intenção do Embargante é obter alteração 

no resultado do julgamento. (TJ-MG - ED: 10003130009560002 MG , 

Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras 

Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/04/2015)

 Assim, embora tempestivo o recurso, não é o recurso adequado para o 

tipo de pretensão posta, de reexame dos critérios usados na aplicação da 

pena. A pretensão exposta manifesta inconformismo do embargante com 

o resultado do julgamento, não tendo nada de compatível com a função 

integrativa dos embargos declaratórios.

De mais a mais, o embargante não arguiu qualquer obscuridade, 

ambiguidade, contradição ou omissão na sentença referida. Limitou-se a 

exprimir inconformismo com a análise judicial no tocante às circunstâncias 

judiciais para fixação da pena, questão de mérito. Não é cabível para tal.

De tal modo, não há omissão, contradição ou obscuridade para aclarar, 

pois de meridiana clareza que os comados contidos na sentença são 

suficientes.

 Não demonstrada à ocorrência de qualquer das hipóteses, o certo é que 

pretende o embargante forçar novo julgamento da questão posta em juízo, 

conforme seus entendimentos, tendo, porém escolhido a via inadequada 

para tal, sendo que tal pedido é matéria de mérito que deve ser discutido 

em recurso de apelação, assim a improcedência é medida de rigor.

Nessas condições, impõe-se a conclusão de que não há qualquer vício a 

ser suprido, posto que o que pretende o embargante deve ser julgado em 

recurso próprio.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o embargos declaratório de fls. 

242/245.

Cumpra-se a sentença de fls. 236/241.

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

Diamantino/MT, 01 de dezembro de 2016.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 94014 Nr: 1849-24.2014.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jason Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JASON ALVES DE SOUZA, Cpf: 

35143835704, Rg: 396.479, Filiação: João Alves de Souza e Saturnina R. 

de Souza, data de nascimento: 21/05/1954, brasileiro(a), natural de Alto 

Paraguai-, casado(a), economista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/07/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JASON 

ALVES DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Decisão do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, que resulta em 

imputação de débitosou cominação de multa. Dívida Ativa nº 20149765, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9765/2014.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 16.802,52

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104136 Nr: 164-11.2016.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ighor Alfaro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104136 Nr: 164-11.2016.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ighor Alfaro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Autos n. 164-11.2016.811.0005

Código n. 104136

SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO às fls. 149/151, e pela defesa 

do réu IGHOR ALFARO FERREIRA às fls. 164/170, contra a sentença de 

fls. 143/145. O representante do Ministério público aduziu que a sentença 

foi omissa, uma vez que deixou de manifestar-se quanto ao 

reconhecimento da circunstância judicial do artigo 43 da Lei nº 

11.343/2006. Por sua vez, a defesa alega contradição em razão da 

imputação de maus antecedentes.

 À fl. 180, certidão atestando a tempestividade dos embargos.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Primeiramente, recebo os presentes embargos de declaração, em razão 

de sua tempestividade, sendo assim, passo à análise do mérito.

Denota-se que os presentes embargos foram propostos de forma 

equivocada, eis que não podem alcançar o efeito desejado.

 Sobre os embargos de declaração, assim dispõe o Código de Processo 

Penal:

Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao 

juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, 

ambiguidade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Saliento, inicialmente, que na verdade os embargantes almejam a reforma 

da sentença, o que lhes é vedado pedir em sede de embargos, devendo 

utilizar-se do remédio jurídico adequado para tal finalidade.

De mais a mais, é sabido que os Embargos de Declaração têm o objetivo 

de corrigir meros defeitos formais da sentença embargada, no sentido de 

aperfeiçoá-la, suprindo omissão ou eliminando obscuridade, ambiguidade e 

contradição, porventura, existentes.

Desse modo, os Embargos Declaratórios não servem para veicular 

insatisfações com o julgado sob a invocação de pretensos vícios ou error 

in judicando, não se constituindo via processual adequada para o reexame 

do que já foi decidido, o que constitui exigência recursal.

A jurisprudência é nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. 1) EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS 

INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

MATÉRIA JÁ PRESQUESTIONADA. 2) INVIABILIDADE DA 

REPREAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. 3) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL REJEITADOS. 1) Verifica-se que 

a pretensão da Defensoria Pública é exclusivamente prequestionar a 

matéria, sequer apontando a existência de alguma omissão, contradição 

ou obscuridade, o que impossibilita o seu acolhimento. Precedentes dos 

Tribunais Pátrios. 2) Observa-se que em sede de razões recursais, o 
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membro da Defensoria Pública Estadual realizou no momento correto, 

oportuno, o pleito de prequestionamento dos artigos de Lei aludidos no 

recurso de apelação criminal (artigo 59 do Código Penal, artigo 159 do 

Código de Processo Penal, artigo 244-B, do ECREAD e artigo 5º, incisos 

XLVI e LIV, da CRFB/88), sendo perfeitamente deferido às fls. 287 do voto 

relator e condutor do acórdão. Os temas novamente trazidos a baila pelo 

nobre Defensor Público em sede de razões de embargos declaratórios, 

quais sejam, ineficiência da arma de fogo, corrupção de menores se tratar 

de "crime de natureza material" (fls. 303) e fixação das penas-base no 

mínimo legal já foram exaustivamente afastados com claros argumentos 

jurídicos, o que viabiliza, perfeitamente, o manejo de recursos especial e 

extraordinário pela defesa aos Tribunais Superiores sem a necessidade 

(ausência de interesse recursal) da interposição de recurso de embargos 

declaratórios. 3) Embargos de Declaração em Apelação Criminal 

rejeitados. (TJES; EDcl-AP 0013323-24.2012.8.08.0044; Segunda Câmara 

Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 02/03/2016; DJES 10/03/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIME. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. Os 

embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria já 

apreciada em sessão de julgamento, restringindo-se às hipóteses 

elencadas no art. 619 do CPP, ou seja, quando houver no acórdão 

embargado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. E este não 

é o caso dos autos, pois os julgadores se utilizam do princípio do livre 

convencimento motivado, e a decisão foi suficientemente fundamentada, 

cumprindo, nesse tópico, o que determina a Lei Processual penal e a 

Constituição Federal, não existindo, pois, qualquer omissão a ser sanada. 

Prequestionamento. Considerando a decisão emanada no acórdão 

embargado, não se cogita de negativa de vigência a quaisquer 

dispositivos de Lei. Embargos de declaração desacolhidos. (TJRS; EDcl 

0026450-14.2016.8.21.7000; Caxias do Sul; Quinta Câmara Criminal; Relª 

Desª Lizete Andreis Sebben; Julg. 24/02/2016; DJERS 09/03/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Penal e processual penal. crime 

tipificado no artigo 302 na lei nº 9.503/97. Alegada violação do artigo 5º, 

xlvi, da cf/88. ofensa reflexa. Inexistência de omissão, contradição ou 

obscuridade. efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos de 

declaração desprovidos. (STF; ARE 888154; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz 

Fux; Julg. 16/02/2016; DJE 04/03/2016; Pág. 56)

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO. REVELIA. 

AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os 

embargos de declaração devem obediência ao artigo 619, do código de 

processo penal, vale dizer, que somente são cabíveis para expungir do 

julgamento obscuridades, ambiguidades ou contradições, como também 

para suprir omissões. Logo, inexistindo qualquer destes vícios no acórdão 

combatido, impõe-se seu desprovimento. 2. Os aclaratórios, ainda que 

com fins de prequestionar para interposição de recurso em instância 

superior, deve vir fundamentado nas hipóteses do artigo 619 do código de 

processo penal. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 

(TJGO; ACr-EDcl 0406841-12.2008.8.09.0107; Morrinhos; Primeira Câmara 

Criminal; Rel. Des. J. Paganucci Jr; DJGO 04/03/2016; Pág. 338)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - 

INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Devem ser rejeitados 

os Embargos opostos contra Acórdão que não contenha qualquer 

omissão, notadamente quando a intenção do Embargante é obter alteração 

no resultado do julgamento. (TJ-MG - ED: 10003130009560002 MG , 

Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras 

Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/04/2015)

 Assim, embora tempestivos os recursos, não são os recursos 

adequados para o tipo de pretensão posta, de reexame dos critérios 

usados na aplicação da pena. As pretensões expostas manifestam 

inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, não tendo 

nada de compatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.

De mais a mais, os embargantes não arguiram qualquer obscuridade, 

ambiguidade, contradição ou omissão na sentença referida. Limitaram-se a 

exprimirem inconformismo com a análise judicial no tocante às 

circunstâncias judiciais para fixação da pena, questão de mérito. Não é 

cabível para tal.

De tal modo, não há omissão, contradição ou obscuridade para aclarar, 

pois de meridiana clareza que os comados contidos na sentença são 

suficientes.

 Não demonstrada à ocorrência de qualquer das hipóteses, o certo é que 

pretendem os embargantes forçarem novo julgamento da questão posta 

em juízo, conforme seus entendimentos, tendo, porém escolhido a via 

inadequada para tal, sendo que tais pedidos são matéria de mérito que 

devem ser discutidos em recurso de apelação, assim a improcedência é 

medida de rigor.

Nessas condições, impõe-se a conclusão de que não há qualquer vício a 

ser suprido, posto que o que pretendem os embargantes deve ser julgado 

em recurso próprio.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos declaratórios de 

fls. 149/151 e fls. 164/170.

 Cumpra-se a sentença de fls. 143/145.

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

Diamantino/MT, 01 de dezembro de 2016.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105778 Nr: 754-85.2016.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AWCS, MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo Juridico UNEMAT - 

OAB:, Rayla Guedes Queiros - OAB:Estagiária, Zenirdo Ferreira da 

Silva - OAB:Estagiário

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, 

na forma do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos 

autos.Ciência o Ministério Público e Defensoria Pública.Cumpridas as 

determinações acima e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas de estilo.Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Diamantino/MT, 

02 de dezembro de 2016.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90956 Nr: 1662-63.2013.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

na forma do art. 485, VI, do CPC/15. Deixo de condenar as custas e 

despesas processuais, ante a gratuidade.Após certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Diamantino/MT, 07 

de dezembro de 2016.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100148 Nr: 1525-97.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemir Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enoque da Silva Sampaio - 

OAB:19120, Luciano Pedroso de Jesus - OAB:13382

 Autos n. 1525-97.2015.811.0005

Código n. 100148

DESPACHO

Vistos etc.

Às fls. 505 o Ministério Público requer a antecipação da Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri, ante o teor do ofício de fl. 506, no qual 

convoca a Douta Promotora para o XVII Encontro Estadual do Ministério 

Público Mato-grossense
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Considerando que este Magistrado atualmente acumula a Comarca de 

Nobres-MT, as Secretarias da 2ª e 5ª Vara desta Comarca, bem como 

encontra-se designado para jurisdicionar na 7ª (sétima) Zona Eleitoral em 

Diamantino-MT, não há disponibilidade de pauta para antecipação da 

Sessão Plenária designada para o dia 16 de dezembro de 2016.

Desta feita, constatando-se que o Promotor Substituto, Dr. Daniel Balan 

Zappia, protocolou ofício informando a convocação para o referido 

encontro, verifica-se a ausência de membro do Ministério Público para a 

realização da Sessão Plenária designada, assim, entendo por bem 

REDESIGNAR a Sessão de Julgamento para o dia 03 de março de 2017 às 

09h00min.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, 07 de dezembro de 2016.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112430 Nr: 3921-13.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisbrink Móveis e Eletrodomésticos Ltda, 

Erick Garcia Lopes, Marinez Cibaldo de Oliveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3921-13.2016.811.0005

Código n. 112430

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

I – Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e 

II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da 

LEF , proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação 

com as informações necessárias previstas no inciso IV do mesmo artigo 

8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e 

publique-se uma vez no órgão oficial.

 IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a 

exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ.

 V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 

do CPC , aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da 

LEF , não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se 

encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à 

própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual 

contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição 

de ofícios com este objetivo somente é viável em situações excepcionais, 

quando o credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no 

Ag 757.952/RS) .

VI – Na oportunidade, importante também consignar que é imprescindível à 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido.

 VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos 

do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os 

autos ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório 

Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer o seu 

desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, 

informo que, para efeito de celeridade processual, eventual petição de 

desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser penhorado.

 Diamantino – MT, 07 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112721 Nr: 4075-31.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Tupã Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4075-31.2016.811.0005

Código n. 112721

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

I – Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e 

II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da 

LEF , proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação 

com as informações necessárias previstas no inciso IV do mesmo artigo 

8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e 

publique-se uma vez no órgão oficial.

 IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a 

exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ.

 V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 

do CPC , aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da 

LEF , não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se 

encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à 

própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual 

contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição 

de ofícios com este objetivo somente é viável em situações excepcionais, 

quando o credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no 

Ag 757.952/RS) .

VI – Na oportunidade, importante também consignar que é imprescindível à 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido.

 VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos 

do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os 

autos ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório 

Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer o seu 

desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, 

informo que, para efeito de celeridade processual, eventual petição de 

desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser penhorado.

 Diamantino – MT, 07 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110220 Nr: 2727-75.2016.811.0005

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Albari Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Katia 

Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2727-75.2016.811.0005

Código n. 110220

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de requerimento formulado por CARLITO ALBARI CORDEIRO 

visando à concessão de Alvará Judicial para retirada de valores 

referentes ao FGTS e PIS/PASEP junto a Caixa Econômica Federal.

Segundo consta na exordial, a parte requerente é filho único do de cujus, 

e este não tinha esposa ou convivente sendo separado judicial (fl. 10). O 

requerente era o seu único responsável, bem como pelos gastos médicos 

e com funeral e demais despesas decorrentes do óbito. Requer o 

levantamento dos saldos do FGTS PIS/PASEP.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/19.

Instado a manifestar, o Ministério Público à fl. 21, informa que requer o 

prosseguimento do feito independentemente da manifestação desta 

Instituição.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Cuida-se de requerimento formulado por CARLITO ALBARI CORDEIRO 

visando à concessão de Alvará Judicial para retirada de valores 

referentes ao FGTS e PIS/PASEP junto a Caixa Econômica Federal.

Considerando a documentação apresentada, que demonstra a 

procedência do pedido, DEFIRO o alvará pretendido, com o prazo de 60 

(sessenta) dias, autorizando CARLITO ALBARI CORDEIRO, brasileiro, 

convivente, portador da Cédula de Identidade RG nº 192979-5, SSP/MT, e 

do CPF nº 015.674.871-14, residente e domiciliado na Avenida Gênova, n. 

1131, Bairro Alphaville, em Lucas do Rio Verde/MT, proceder ao 

levantamento, se houver, de valores e/ou aplicações existentes na conta 

vinculada do FGTS e PIS/PASEP junto a Caixa Econômica Federal.

Expeça-se o necessário.

Sem custas, ante a gratuidade.

Cumpridas as determinações e observando as formalidades legais, 

arquive-se com as cautelas de estilo.

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

Diamantino/MT, 02 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109358 Nr: 2267-88.2016.811.0005

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Graziele França Ribeiro, Rodrigo de França 

Gomes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Andrade Santos - 

OAB:16.836-O MT, Silvio Ferreira Freitas - OAB:1863094-4 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111582 Nr: 3508-97.2016.811.0005

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdB, JDdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109202 Nr: 2181-20.2016.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herlan Cardex Pio de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte: “Vistos 

etc. Tendo em vista o contido na certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. , 

onde informa que a testemunha encontra-se domiciliada na Comarca de 

Rosário Oeste-MT, determino a remessa desta Carta Precatória ao Juízo 

daquela Comarca, para seu devido cumprimento, considerando o caráter 

itinerante da missiva (art. 355, § 1º CPP). Proceda-se com as baixas de 

praxe, remetendo os autos com as nossas homenagens de estilo. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando sobre o ocorrido. Às 

providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida, _______ Patrícia Ferreira 

Vargas, Assessora de Gabinete I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106386 Nr: 957-47.2016.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eronildes Ribeiro Corsino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte: “Vistos 

etc. Tendo em vista que a testemunha FLÁVIO DOURADO GABALDO 

encontra-se lotado na 8ª SRPRF/SC – Del. 05, na cidade de Lages-SC, 

conforme ofício de fls. 35, determino a remessa desta Carta Precatória ao 

Juízo daquela Comarca, para seu devido cumprimento, considerando o 

caráter itinerante da missiva (art. 355, § 1º CPP). Proceda-se com as 

baixas de praxe, remetendo os autos com as nossas homenagens de 

estilo. Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando sobre o ocorrido. Às 

providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida, _______ Patrícia Ferreira 

Vargas, Assessora de Gabinete I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108828 Nr: 1975-06.2016.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte: “Vistos 

etc. Tendo em vista a certidão de fl. 26, devolva-se a missiva ao Juízo 

Deprecante com as nossas homenagens de estilo. Às providências, 

observando as formalidades legais.” NADA MAIS. Encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida, 

_______ Patrícia Ferreira Vargas, Assessora de Gabinete I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 27605 Nr: 1615-57.2005.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth de Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adiles Mesquita de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Felipe 

Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo da SUSPENSÃO 

requerido ás fls. 238. Certifico ainda que, nos termos do Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte autora, para 

que, dê prosseguimento no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112554 Nr: 3999-07.2016.811.0005

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLMV, FdCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3999-07.2016.811.0005

Código n. 112554

DESPACHO

Vistos etc.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Às providências.

 Diamantino/MT, 07 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112553 Nr: 3998-22.2016.811.0005

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSN, NGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3998-22.2016.811.0005

Código n. 112553

DESPACHO

Vistos etc.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Às providências.

 Diamantino/MT, 07 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112548 Nr: 3993-97.2016.811.0005

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABS, JPSdS, LAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3993-97.2016.811.0005

Código nº. 112548

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de alimentos c.c. guarda, ajuizada pelo rito ordinário, 

proposto por ANA BEATRIZ SCHINAIDER DA SILVA e JOÃO PEDRO 

SCHINAIDER DA SILVA, representados por sua genitora LUCINELI 

APARECIDA SCHINAIDER em desfavor de JOÃO MANOEL DA SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial de fls. 04/07, vieram os documentos de fls. 08/15.

 Em seguida, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

RECEBO a inicial em todos os seus termos e com sustentáculo na 

declaração de hipossuficiência acostada à fl. 10, DEFIRO o pedido de 

gratuidade processual, nos termos da Lei de Assistência Judiciária 

Gratuita (Lei n. 1.060/50).

Ao sopesar os fatos narrados na inicial, bem como visando resguardar os 

interesses dos menores ANA BEATRIZ SCHINAIDER DA SILVA (d.n. 

07/01/2009) e JOÃO PEDRO SCHINAIDER DA SILVA (d.n. 23/04/2011), 

tenho por bem, em consonância com o disposto no artigo 1.584 do Código 

Civil, conceder a guarda unilateral à genitora LUCINELI APARECIDA 

SCHINAIDER.

Assim, DEFIRO a guarda provisória dos menores, a requerente LUCINELI 

APARECIDA SCHINAIDER, mediante lavratura do competente termo.

No mérito, verifico que os documentos de fls. 09 e 15 denotam a 

legitimidade da parte autora em face da parte requerida, tendo em vista a 

prova pré-constituída que demonstra o vínculo entre as partes.

 Atendidos, pois, os requisitos indicados no artigo 2º da Lei 5.478/68, que 

prescrevem que o credor de alimentos dirigir-se-á ao Juízo competente, 

provando apenas o vínculo de parentesco com o requerido, o dever de 

prestar alimentos é líquido e certo.

 Assim, com base no artigo 4º da Lei 5.478/68, fixo os alimentos 

provisórios em valor equivalente a 30% (vinte por cento) do salário mínimo, 

ou seja, no valor de R$ 264,00 (Duzentos e sessenta e quatro reais), valor 

esse que deverá ser depositado e/ou transferido, até o dia 10 de cada 

mês em conta já indicada na inicial, com titularidade da representante dos 

menores.

Nos termos do artigo 334 do NCPC, designe audiência de 

conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador.

Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias 

úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que:

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

 III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Certifiquem-se as tempestividades das petições apresentadas nos autos.

No mais, DETERMINO a realização do estudo psicossocial.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Diamantino/MT, 07 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 97729 Nr: 458-97.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José Borges Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7 355 A, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405, 

Kalynca Silva Inez de Almeida - OAB:15598

 Vistos etc.

 Considerando que não houve tempo hábil para intimação da defesa do 

denunciado, conforme fls. 72, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 de maio de 2017, às 17h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às Providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 85094 Nr: 351-58.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leiliane Aparecida da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 85094 Nr: 351-58.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leiliane Aparecida da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos n. 351-58.2012.811.0005

Código n. 85094

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL às fls. 143/146, contra sentença de fls. 141/142. Alega, em 

síntese, a existência de erro material haja vista que restou fixada a pena 

de reclusão ao invés de detenção.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

 É o sucinto relatório. Decido.

Primeiramente, recebo os presentes embargos de declaração, em razão 

de sua tempestividade, sendo assim, passo à análise do mérito.

O embargo de declaração é um recurso cuja fundamentação é vinculada 

ao disposto no artigo 382 do Código de Processo Penal, só podendo ser 

utilizado para se arguir contradição, ambiguidade, obscuridade ou 

omissão, in verbis:

"Art. 382 - Qualquer das partes poderá, no prazo de 02 (dois) dias, pedir 

ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, 

ambiguidade, contradição ou omissão".

In casu, a sentença proferida às fls. 141/142 ocorreu em erro material, 

como bem salientou a Representante Ministerial, uma vez que restou 

fixada a pena definitiva da ré em 06 (seis) meses de reclusão.

Ocorre que o artigo 163, parágrafo único, do Código Penal, prevê a pena 

de detenção.

Sendo assim, assiste razão ao embargante, sendo medida de rigor a 

correção de erro meramente material ocorrido na sentença.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do presente embargos 

de declaração já que houve erro na referida sentença e, via de 

consequência, RETIFICO o erro apontado à fl. 142-verso para constar 

“Assim, não existindo causas de aumento e diminuição fixo pena definitiva 

da ré em 06 (seis) meses de detenção”.

Intime-se a Ré e sua Defesa.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

No mais, cumpra-se na íntegra a sentença de fls. 141/142.

Intime-se e cumpra-se.

Diamantino/MT, 01 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111017 Nr: 3186-77.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Inocencio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaucio Araujo de Souza - 

OAB:13599

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA: “Vistos etc. Conceda-se vistas ao Ministério Público e 

posteriormente a defesa do recuperando. Às providencias.” NADA MAIS. 

Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes saem intimados e 

assinam a ata por mim redigida _______ Patrícia Ferreira Vargas, 

Assessora de Gabinete I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 82188 Nr: 881-96.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djaci Severo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 107, IV, c.c. art. 109, VI, art. 110 e 114, 

II, do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de DJACI SEVERO DA 

SILVA.Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as 

caute las de est i lo .Publ ique-se.  In t ime-se.  Cumpra-se.Às 

providências.Diamantino/MT, 05 de dezembro de 2016.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104565 Nr: 402-30.2016.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar de Souza Castro, Elizeu de Souza 

Castro, Edimar Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Pontes de 

Souza - OAB:

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte: “Vistos 

etc. Tendo em vista que a testemunha MÁRCIO NOLASCO DE 

MAGALHÃES encontra-se lotado na Comarca de Nortelândia-MT, 

conforme ofício de fls. 34, determino a remessa desta Carta Precatória ao 

Juízo daquela Comarca, para seu devido cumprimento, considerando o 

caráter itinerante da missiva (art. 355, § 1º CPP). Proceda-se com as 

baixas de praxe, remetendo os autos com as nossas homenagens de 

estilo. Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando sobre o ocorrido. Às 

providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida, _______ Patrícia Ferreira 

Vargas, Assessora de Gabinete I.

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 177407 Nr: 9279-57.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL Nº 019/2016

A Doutora Viviane Brito Rebello Isernhagen, Juíza De Direito Diretora Do 

Foro da Comarca de Primavera do Leste, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei, faz saber a todos quantos o presente Edital virem 

ou conhecimento dele tiverem, que torna público a lista dos candidatos 

habilitados á prestação de serviços especializados na área de Psicologia 

no Fórum desta Comarca, em ordem de classificação, conforme 

discriminação abaixo:

CLASS. NOME SERV. PÚB. EXP. PROF. PÓS GRAD. CURSOS TOTAL

1º BETÂNEA PEREIRA REZENDE 2 1,2 1 1 5,2

2º LORENA RAMIN 2 1,8 1 4,8

3º ALESSANDRA CHAVES DA SILVA 1 1,2 1 1 4,2

4º ROSIMEIRE NEVES DA SILVA 2 0,6 1 3,6

5º ÉRICA CRISTINA BATISTA 2 0,6 0,75 3,35

6º JULIANA FLORES CAMPOS 1,8 1 2,8

7º ALINE ARTIOLI PACCOLA VALERIANO 2 0,25 2,25

8º VANDRÉIA ANDRESSA BONFANTE 1 1 2

9º AMANDA GAFFURI CREMA 0,75 0,75

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado e 

afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Primavera do 

Leste, Estado de Mato Grosso, aos 03 dias do mês de dezembro do ano 
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de dois mil e dezesseis. Eu___________(Cleide Vivian de Oliveira Neves), 

Gestora Administrativo 2, que digitei e subscrevi.

Primavera do Leste – MT, 3 de dezembro de 2016.

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 163018 Nr: 1678-97.2016.811.0037

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOB, ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Vistos etc. Cuida-se de ação de destituição do poder familiar, na qual foi 

requerida pelo Ministério Público, em audiência concentrada anterior, a 

colocação da criança Cláudia Vitória em família substituta. Decido: 

Viabilizada a inserção em família substituta pela equipe técnica, foi ouvida 

nesta data a pretendente à adoção, sra. Eurenice Cruzeiro Rodrigues, a 

qual já está em convivência com a referida criança por aproximadamente 

três meses. Embora ainda não tenha sido juntado aos autos estudo 

psicossocial, a pretendente foi ouvida por esta juíza na data de hoje, tendo 

afirmado que a convivência da infante com a família tem sido muito 

positiva, sendo oferecido a ela todo carinho, cuidado, amor e educação 

que uma criança necessita. Relatou, ainda, que tanto a pretendente como 

seu marido já possuem por Cláudia sentimento de filha, desejando 

futuramente adotá-la. Assim, considerando que o acolhimento é medida 

excepcional, pois o ideal é que toda criança cresça no seio de uma família, 

e levando-se em conta o depoimento da pretendente nesta audiência, 

defiro a guarda provisória da criança Cláudia Vitória Rezende Oliveira em 

favor dos pretendentes Eurenice Cruzeiro Rodrigues e José Joaquim 

Soares Rodrigues. Expeça-se Termo de Compromisso. Sem prejuízo, 

intime-se a equipe técnica do Juízo para que proceda à realização de 

estudo psicossocial na residência dos referidos pretendentes, devendo o 

laudo ser juntado no prazo de 10 (dez) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 150252 Nr: 4528-61.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT/18.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Certifico que nesta data o Advogado FERNANDO CESAR ZANDONADI – 

OAB/MT 5736/O, fica INTIMADO de que os autos encontram-se 

desarquivados, devendo requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 32728 Nr: 822-22.2005.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEMAPI - FEDERAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS 

APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDAPE-MT - FEDERAÇÃO DOS 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:9134, GISELY MARIA REVELES DA CONCEIÇÃO - OAB:, ODENEY 

MIGUEL DE ARRUDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DO CARMO DE 

OLIVEIRA NETA - OAB:2978/MT, Marilia Moreira de Castilho 

Magalhães - OAB:8287/MT

 Considerando que ainda existe depositado na conta única do estado de 

Mato Grosso, no valor de R$917,78 (...), conforme extrato anexo, e que 

este valor pertence ao advogado OSMAR MILAN CAPILÉ e às fls. 972 foi 

informado pela Dra. Fernanda Guia Monteiro os dados bancários do 

referido advogado,e no entanto faltou a informação da agência o que está 

impossibilitando a expedição do alvará, impulsiono o feito, nos termos da 

legislação vigente e do provimento 56/2007 - CGJ , para INTIMAR os 

advogados Odney e Gisely, para fornecer, se possível, o número da 

agência ou outro telefone de contato do advogado Osmar Milan Capilé ou 

avisá-lo a fornecer os dados bancários completo e necessários para fins 

de levantamento do valor que lhe é devido, esclarecendo que o telefone 

fornecido anteriormente do Dr. Osmar, a saber: 65-9997-1518 não está 

sendo possível contato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 158205 Nr: 8199-92.2015.811.0037

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARCIA E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SARI, MARGARETE LOPES SARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

depositar a importância de R$ 25,00 na conta da CENTRAL DE 

MANDADOS, CNPJ 00.059.285/0001-36 , Conta Corrente nº. 26.805-4 

AGÊNCIA 5782-7 do Banco do Brasil S/A, a título de diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 122295 Nr: 4826-24.2013.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARDOSO DE 

ALMEIDA DIAS DA ROCHA - OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO 

GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI 

ZILIO - OAB:SP/ 278.167, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - 

OAB:SP 285.739, MARIA BEATRIZ RIZZO - OAB:SP 306.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte requerida para 

depositar a importância de R$ 25,00 na conta da CENTRAL DE 

MANDADOS, CNPJ 00.059.285/0001-36 , Conta Corrente nº. 26.805-4 

AGÊNCIA 5782-7 do Banco do Brasil S/A, a título de diligência. E a 

complementação, se necessário for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 129210 Nr: 2055-39.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR BRESSAN, MIRTES MARIA BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR CARDOSO DA SILVA, IEDA 

ALDAVE DA SILVA, WALDIR CARDOSO DA SILVA, GILKA MODESTINA 

CASTRO DA SILVA, JEANINE CASTRO SILVA BRASIL, MARIO LUIS 

SOARES BRASIL, JADER CARDOSO DA SILVA, JAQUELINE MARTINS DE 

LELLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Aires de Melo - 

OAB:OAB/MT 17.058/O, MARCELO SEGURA - OAB:MT. 4.722-A, 

MILTON JOSÉ FERREIRA PAES FARIAS - OAB: MT 16318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - 

OAB:13318/MT, FRANCOISE HEINZE - OAB:52293, FRANÇOISE HEINZE - 

OAB:RS 52293, SERGIO BRAIBANTE PEREZ - OAB:25.614
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 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória de fls. 1880/1885, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 110108 Nr: 443-37.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA CHIARELO RIVA, EVERTON DAVID 

RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem pagamento do débito ou interposição 

de embargos. Certifico que nesta data a parte exequente fica INTIMADO 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 165759 Nr: 3037-82.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTENY FABIO ALVES VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para depositar o 

valor de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais) na conta da 

CENTRAL DE MANDADOS, CNPJ 00.059.285/0001-36, Conta Corrente nº. 

26.805-4 AGÊNCIA 5782-7 do Banco do Brasil S/A, por se tratar de 

diligência cotada, conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 69, a 

qual encontra-se gerada no sistema , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 173771 Nr: 7283-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para depositar o 

valor de R$ 1.055,00 (Um mil e cinquenta e cinco reais) na conta da 

CENTRAL DE MANDADOS, CNPJ 00.059.285/0001-36, Conta Corrente nº. 

26.805-4 AGÊNCIA 5782-7 do Banco do Brasil S/A, por se tratar de 

diligência cotada, conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 42, a 

qual encontra-se gerada no sistema , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 141202 Nr: 288-29.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIFE BENEDITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

depositar a importância de R$ 25,00 na conta da CENTRAL DE 

MANDADOS, CNPJ 00.059.285/0001-36 , Conta Corrente nº. 26.805-4 

AGÊNCIA 5782-7 do Banco do Brasil S/A, a título de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 172974 Nr: 6790-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENY CABRAL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado da parte autora para depositar a importância de R$ 

50,00 na conta da CENTRAL DE MANDADOS, CNPJ 00.059.285/0001-36, 

Conta Corrente nº. 26.805-4 AGÊNCIA 5782-7 do Banco do Brasil S/A. no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 121731 Nr: 4246-91.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON CARLOS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CESAR CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CÉSAR CREMA - 

OAB:MT 3873

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados das partes para 

manifestarem-se acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual 

encontra-se gerada no sistema, e ainda sobre o Auto de Constatação 

juntado em anexo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 177414 Nr: 9282-12.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE RECRETIVA AQUÁTICA DE PRIMAVERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALLA'S BUFFET LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Visto, etc.

Diante da liminar concedida neste feito, ambas as partes prestaram 

informações quanto ao seu cumprimento, pugnando pelo que entendem de 

direito.

Desta forma, no intuito de evitar qualquer prejuízo até que seja efetivada a 

perícia já determinada por este Juízo nos autos da Ação Declaratória de 

Ajuste Contratual código 151149, onde litigam as mesmas partes cujo 

objeto é o contrato de locação, diligencie o Sr. Oficial de Justiça, 

fornecendo em respectivo AUTO DE CONSTATAÇÃO as condições em 

que se encontra o imovel, e demais informações que julgar necessárias, 

como de praxe.

Após a juntada do Auto de Constatação, venham os autos conclusos com 

urgencia para se aferir a necessidade dos demais pedidos.

A via desta decisão vale como mandado, deferindo-se o cumprimento em 

regime de plantão, se for o caso.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 3330 Nr: 181-78.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARLOS DE MORAIS, JOSÉ RUBENS 

SELICANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 
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OAB:1779-A, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:TO 1.419, 

SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Certifico que nesta data o advogado da parte autora/exequente fica 

INTIMADO para retirar a carta precatória para distribuição, cujo ato deverá 

ser comprovado no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 168244 Nr: 4342-04.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA 

INTENSIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE RAMOS DA 

SILVA - OAB:GO/ 44.309, RONALDO BRETAS PEREIRA JUNIOR - 

OAB:32.671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão. Certifico ainda 

que nesta data o advogado da parte autora/exequente fica INTIMADO para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 13679 Nr: 1992-05.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO CASADIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU FRANCISCO MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Anaides Cabral Neto - 

OAB:OAB/MT 7.859-B, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Dr. Rodolfo Wilson Martins - OAB 

5858/MT para que informe o atual endereço e paradeiro dainventariante 

Maria Elisa Marchetti, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 39904 Nr: 2400-83.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ IVANIR FLORES - ESPÓLIO, ROSÂNGELA 

APARECIDA BUENO FRICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798-A/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

depositar a importância de R$ 50,00 na conta da CENTRAL DE 

MANDADOS, CNPJ 00.059.285/0001-36 , Conta Corrente nº. 26.805-4 

AGÊNCIA 5782-7 do Banco do Brasil S/A, a título de diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 136022 Nr: 7580-02.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDÓIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA KULUENE S/C LTDA, ANIBAL 

ANTONIO BIANCHINI, ILVA POLIMENO BIANCHINI, DALIER GALLO, NANCI 

APARECIDA TURIN GALLO, VITOR LOPES GAUTOS - ESPÓLIO, AURELIO 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUÍS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3966, GELSON LUIZ GALLDE OLIVEIRA - 

OAB:3966, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B/MT, ZAID ARBID - 

OAB:1822A, ZAID ARBID - OAB:MT/3339-A

 Certifico que nesta data INTIMO os executados Anibal Antonio Bianchini e 

Ilva Polimeno Bianchini, na pessoa de sua advogada , para pagar o valor 

de R$ 157.832,11 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e dois 

reais e onze centavos) no prazo de 15 dias, sob pena de multa nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 61439 Nr: 1372-75.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE FABIANE LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Certifico que nesta data o advogado do EXECUTADO fica INTIMADO para 

pagar o valor de R$ 70.089,92 (setenta mil, oitenta e nove reais e noventa 

e dois centavos) no prazo de 15 dias, sob pena de multa nos termos do 

artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 34751 Nr: 2824-62.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMITRI KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT-9.123, LUIZ FERNANDO DECANINI - OAB:MT 6865-A, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2.152-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:11436/MT

 Certifico que nesta data o advogado da parte AUTORA, Dr. Osmar 

Schneider, OAB/MT 2.152-B, fica INTIMADO de que os autos 

encontram-se com vistas para manifestação, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 177855 Nr: 9514-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BERTOLDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI - OAB:13739, ROBERTO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

regularizar a diligência nos autos a importância de R$ 50,00 na conta da 

CENTRAL DE MANDADOS, Conta Corrente nº. 26.805-4 AGÊNCIA 5782-7 

do Banco do Brasil S/A, uma vez realizado em envelope, que não é 

aceitável, para posterior remessa a central de mandados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 177210 Nr: 9156-59.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WG IND E COMERCIO DE PEÇAS AGRC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/ 4.032, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:MT 20371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

depositar a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) na conta da 

CENTRAL DE MANDADOS, CNPJ 00.059.285/0001-36, Conta Corrente nº. 

26.805-4 AGÊNCIA 5782-7 do Banco do Brasil S/A, tendo em vista que o 

mandado foi devolvido pela Central de Mandados (sem distribuição), pois a 

diligência foi depositada erroneamente na Comarca de Diamantino.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 171582 Nr: 5989-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, ALBERTO SCHLITTER, ALCEU 

HENRIQUE DA SILVA, CLEBER HENRIQUE DA SILVA, NABOR ROMANCINI, 

MARIA BORTOLANZA, FELIPE SCHMIDT MACHADO, JAIRTON AFONSO 

ZANATTA, RICARDO RESENDE DE MELO, Samoel da Silva, JADILMO JOSE 

ZANATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

ELESANDRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Certifico que, nesta data, os advogados da empresa em Recuperação 

Judicial ficam INTIMADOS de que os autos encontram-se com vistas para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 5988 Nr: 6-89.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar antonio Sapiecinski, Clodoveu Rech de 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:MT 3541, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:9259

 Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS para 

manifestarem-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 36240 Nr: 4227-66.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO, MARCELO LOPES DA 

SILVA, ADRIANA VIOLADA LOPES, ELCLERION ANTONIO BARUFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436/MT

 Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS para 

manifestarem-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 140237 Nr: 10356-72.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDA, ANDREA RODRIGUES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Klimiuk - OAB:MT 18089, 

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos etc.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174834 Nr: 7864-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA ROSA GOMES, LIVIA SANFELICE 

GOMES, GUSTAVO VILELA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LUIZ CARLOS REZENDE, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO DO ART. 234 §2° 

DO NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 63579 Nr: 3249-50.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO TOTTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK, JULIANA SILVA PAULINO 

MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:11436/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO DO 

ART. 234 §2° DO NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136072 Nr: 7626-88.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOSMA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EUDSON ROSA DA SILVA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO DO 

ART. 234 §2° DO NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 114212 Nr: 4588-39.2012.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: VILBERTO RONCELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOTTA - OAB:292747/SP, 

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRISTINA CORRÊA 

DE ANDRADE - OAB:MT 15.549

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

recolher as custas no valor de R$ 1.753,50 ( mil e setecentos e ciquenta e 

três reais e cinquenta centavos), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 34845 Nr: 2890-42.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de expedir o termo da penhora, tendo em vista não 

constar cópia da matrícula nos autos. Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para juntar cópia da matrícula nos 

autos , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 64186 Nr: 3947-56.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar os endereços das empresas , no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 14063 Nr: 2234-61.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CARRASCO LOMBARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELSO CÂNDIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA SANDRA MARA BASEI, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO DO ART. 234 §2° 

DO NCPC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161429 Nr: 1012-96.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALANI CHAVES WEGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Alani Chaves 

Wegner proposto em face de Instituto Nacional do Seguro Social e 

condeno a respectiva autarquia federal a conceder a aposentadoria por 

idade, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, na condição de segurado 

especial, o requerente Alani Chaves Wegner, a partir da data do 

requerimento administrativo, bem como ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem 

incidência sobre as prestações vincendas, consoante disposição da 

Súmula 111 do STJ. As parcelas vencidas devem ser acrescidas de juros 

legais (com observância da alteração legislativa superveniente) e 

correção monetária, consoante tabela adotada pela Justiça 

Federal.Concedo a tutela antecipada.Declaro a natureza alimentícia das 

prestações pecuniárias, nos termos do artigo 100, §1º-A, da Constituição 

Federal.O Instituto Nacional do Seguro Social está isento do pagamento 

das custas processuais, nos termos do artigo 8º, §1º, da Lei nº 

8.620/93.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão 

expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.”A sentença foi publicada em audiência, 

saindo os presentes intimados para efeitos recursais. Registre-se. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162595 Nr: 1496-14.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Jose Patrício 

proposto em face de Instituto Nacional do Seguro Social e condeno a 

respectiva autarquia federal a conceder a aposentadoria por idade, no 

valor de 1 (um) salário mínimo mensal, na condição de segurado especial, 

o requerente Jose Patrício, a partir da data do requerimento administrativo, 

bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as prestações 

vincendas, consoante disposição da Súmula 111 do STJ. As parcelas 

vencidas devem ser acrescidas de juros legais (com observância da 

alteração legislativa superveniente) e correção monetária, consoante 

tabela adotada pela Justiça Federal.Concedo a tutela antecipada.Declaro a 

natureza alimentícia das prestações pecuniárias, nos termos do artigo 

100, §1º-A, da Constituição Federal.O Instituto Nacional do Seguro Social 

está isento do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 

8º, §1º, da Lei nº 8.620/93.A presente sentença não está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão 

expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.”A sentença foi publicada em audiência, 

saindo os presentes intimados para efeitos recursais. Registre-se. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161792 Nr: 1158-40.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA CAMILO PATRÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Irma Camilo 

Patrício proposto em face de Instituto Nacional do Seguro Social e condeno 

a respectiva autarquia federal a conceder a aposentadoria por idade, no 
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valor de 1 (um) salário mínimo mensal, na condição de segurado especial, 

o requerente Irma Camilo Patrício, a partir da data do requerimento 

administrativo, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as 

prestações vincendas, consoante disposição da Súmula 111 do STJ. As 

parcelas vencidas devem ser acrescidas de juros legais (com 

observância da alteração legislativa superveniente) e correção monetária, 

consoante tabela adotada pela Justiça Federal.Concedo a tutela 

antecipada.Declaro a natureza alimentícia das prestações pecuniárias, 

nos termos do artigo 100, §1º-A, da Constituição Federal.O Instituto 

Nacional do Seguro Social está isento do pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 8º, §1º, da Lei nº 8.620/93.A presente 

sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de 

reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo pleito 

executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.”A sentença foi publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados para efeitos recursais. Registre-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162456 Nr: 1445-03.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA MATOS RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Albina Matos 

Rabelo proposto em face de Instituto Nacional do Seguro Social e condeno 

a respectiva autarquia federal a conceder a aposentadoria por idade, no 

valor de 1 (um) salário mínimo mensal, na condição de segurado especial, 

à requerente Albina Matos Rabelo, a partir da data do requerimento 

administrativo, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as 

prestações vincendas, consoante disposição da Súmula 111 do STJ. As 

parcelas vencidas devem ser acrescidas de juros legais (com 

observância da alteração legislativa superveniente) e correção monetária, 

consoante tabela adotada pela Justiça Federal.Concedo a tutela 

antecipada. Declaro a natureza alimentícia das prestações pecuniárias, 

nos termos do artigo 100, §1º-A, da Constituição Federal.O Instituto 

Nacional do Seguro Social está isento do pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 8º, §1º, da Lei nº 8.620/93.A presente 

sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de 

reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo pleito 

executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.”A sentença foi publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados para efeitos recursais. Registre-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173895 Nr: 7362-03.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES BRAGAGNOLO CREMONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7362-03.2016.811.0037 (Código 173895)

 Ação Previdenciária de Reconhecimento de Auxílio-Doença e Indenização 

por Dano Material e Moral

Requerente: Marines Bragagnolo Cremonini

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, conclusos para impulso oficial.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114406 Nr: 4833-50.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ CANCIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--ROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Processo nº 4833-50.2012.811.0037 (Código nº 114406)

Execução de Sentença

Exequente: Inez Cancian

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Inez Cancian em face de 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, todos qualificados nos autos 

em epígrafe.

Transcorrido o prazo para oposição de defesa executiva, o pagamento foi 

requisitado, na forma do artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após os procedimentos legais, a obrigação executada foi integralmente 

adimplida, consoante certidão inclusa (fls.167).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135670 Nr: 7302-98.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SIQUEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7302-98.2014.811.0037 (Código 135670)

 Execução de Sentença

Exequente: Pedro Siqueira de Carvalho

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Pedro Siqueira de 

Carvalho em face de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Transcorrido o prazo para oposição de defesa executiva, o pagamento foi 

requisitado, na forma do artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após os procedimentos legais, a obrigação executada foi integralmente 

adimplida, consoante certidão inclusa (fls.128).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.
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P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122624 Nr: 5164-95.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI MARIA BROCH CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Processo nº 5164-95.2013.811.0037 (Código nº 122624)

Execução de Sentença

Exequente: Nelci Maria Broch Campos

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Nelci Maria Broch 

Campos em face de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Transcorrido o prazo para oposição de defesa executiva, o pagamento foi 

requisitado, na forma do artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após os procedimentos legais, a obrigação executada foi integralmente 

adimplida, consoante certidão inclusa (fls.218).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173764 Nr: 7278-02.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LECIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7278-02.2016.811.0037 (Código nº 173764)

Ação Condenatória de Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão 

por Morte

 Requerente: Maria Lecia de oliveira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Outros

Vistos etc.

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

 Destarte, passo a sanear o processo.

 Inexistem preliminares a serem arguidas.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, designo audiência de 

instrução e julgamento para a data de 20 de junho de 2017, às 15h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do benefício de pensão por morte de trabalhador rural: a) a ocorrência do 

óbito enquanto o trabalhador falecido tinha a qualidade de segurado.

Defiro a produção de prova oral, com a inquirição das testemunhas 

regularmente arroladas (art. 450, c/c 357, § 4º, ambos do CPC).

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

Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142887 Nr: 1111-03.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZILDA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, TATIANE FATARELLI RODRIGUES - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1111-03.2015.811.0037 (Código nº 142887)Ação 

PrevidenciáriaRequerente: Maria Zilda Ferreira de Souza Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc.Diante da ausência de 

complementação do laudo pericial, e sendo esta imprescindível para o 

deslinde do feito, designo a perícia e nomeio a empresa Peritos Judiciais 

para realização de pericia judicial especializada em ortopedia, com 

endereço na Rua 24 de Outubro, nº. 959, Bairro Popular, CEP 78045-000, 

no município de Cuiabá (MT), e-mail: becker@peritosjudiciais.com, telefone 

(65) 3054-1122..Defiro os quesitos pertinentes, apresentados 

tempestivamente (art.465, CPC).Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo 

Civil.Intime-se o perito nomeado para que informe o local, data e horário da 

realização da perícia, para fins do disposto no artigo 474 do Código de 

Processo Civil in verbis: “As partes terão ciência da data e local 

designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da 

prova.”Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados pelas 

partes e os quesitos unificados previstos na Recomendação Conjunta nº 

01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça.Intime-se 

a autarquia federal demandada para juntar aos autos cópia do processo 

administrativo (incluindo eventuais perícias administrativas) e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias médicas realizadas 

(Rec.Conj. n. 01/2015, art.1º, IV).Aportando o laudo pericial, intimem-se as 

partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).Expirado o prazo, imediata conclusão.Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 

2016.Patrícia Cristiane MoreiraJuíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134856 Nr: 6672-42.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVÂNIO ALBERTO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista 

que a parte requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da 

defesa de direitos indisponíveis.Destarte, passo a sanear o 

processo.Inexistem preliminares a serem apreciadas.Partes legítimas e 

bem representadas. Pressupostos processuais de validade e existência 

da relação processual presentes.A prova incidirá sobre a existência dos 

requisitos fáticos para a obtenção de benefício assistencial de prestação 

continuada, qual seja: incapacidade física e/ou mental para o 

trabalho.Defiro a produção de prova pericial.Nomeio a empresa Peritos 

Judiciais para realização de pericia judicial especializada em ortopedia, 

com endereço na Rua 24 de Outubro, nº. 959, Bairro Popular, CEP 

78045 -000 ,  no  mun ic íp io  de  Cu iabá  (MT) ,  e - m a i l : 

becker@peritosjudiciais.com, telefone (65) 3054-1122..Defiro os quesitos 

pertinentes, apresentados tempestivamente (art.465, CPC).Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do 

Código de Processo Civil.Intime-se o perito nomeado para que informe o 

local, data e horário da realização da perícia, para fins do disposto no 

artigo 474 do Código de Processo Civil in verbis: “As partes terão ciência 
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da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início 

a produção da prova.”Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos 

apresentados pelas partes e os quesitos unificados previstos na 

Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho 

Nacional de Justiça.Intime-se a autarquia federal demandada para juntar 

aos autos cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas (Rec.Conj. n. 01/2015, art.1º, 

IV).Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 

15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º).Expirado o prazo, imediata 

conclusão.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do 

Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.Patrícia Cristiane MoreiraJuíza de 

Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62892 Nr: 2744-59.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETH RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, KELLY LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2744-59.2009.811.0037 (Código nº 62892)

Ação Previdenciária de Auxílio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez

 Requerente: Donizeth Rodrigues de Oliveira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos etc.

Inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124626 Nr: 7193-21.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCALINO SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7193-21.2013.811.0037 (Código 124626)

 Ação de Benefício Previdenciário – Aposentadoria por Idade

Requerente: Oscalino Silva Lopes

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

processual, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Frustrada a tentativa de intimação pessoal, intime-se por edital.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162454 Nr: 1444-18.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAÍDES SABADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Redesigno a audiência para a data de 20 de junho de 2017, às 16h00min. 

Os presentes saem intimados. Intime-se a Autarquia Federal, inclusive 

sobre a substituição do rol de testemunhas. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170294 Nr: 5355-38.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON GALINA - OAB:19927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANDAMENTO CANCELADO EM : 07/12/2016 14:06:42

MOTIVO: É para intimar o autor para se manifestar

============================================================

=========================

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170294 Nr: 5355-38.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON GALINA - OAB:19927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160690 Nr: 716-74.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES BRUSCHI COSTENARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Formalizados os autos, conclusos para sentença. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146747 Nr: 2910-81.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTERCIO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 19365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o autor para manifestar 

sobre os documentos juntados nos autos, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176547 Nr: 8812-78.2016.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MATHEWS PEREIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no 

prazo legal impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162446 Nr: 1441-63.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALVINA EICKHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:13318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Malvina Eickhoff 

proposto em face de Instituto Nacional do Seguro Social e condeno a 

respectiva autarquia federal a conceder a aposentadoria por idade, no 

valor de 1 (um) salário mínimo mensal, na condição de segurado especial, 

à requerente Malvina Eickhoff, a partir da data do requerimento 

administrativo, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as 

prestações vincendas, consoante disposição da Súmula 111 do STJ. As 

parcelas vencidas devem ser acrescidas de juros legais (com 

observância da alteração legislativa superveniente) e correção monetária, 

consoante tabela adotada pela Justiça Federal.Concedo a tutela 

antecipada. Declaro a natureza alimentícia das prestações pecuniárias, 

nos termos do artigo 100, §1º-A, da Constituição Federal.O Instituto 

Nacional do Seguro Social está isento do pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 8º, §1º, da Lei nº 8.620/93.A presente 

sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de 

reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo pleito 

executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.”A sentença foi publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados para efeitos recursais. Registre-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163784 Nr: 2114-56.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:13318/MT, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Tereza Schafer 

proposto em face de Instituto Nacional do Seguro Social e condeno a 

respectiva autarquia federal a conceder a aposentadoria por idade, no 

valor de 1 (um) salário mínimo mensal, na condição de segurado especial, 

à requerente Tereza Schafer, a partir da data do requerimento 

administrativo, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as 

prestações vincendas, consoante disposição da Súmula 111 do STJ. As 

parcelas vencidas devem ser acrescidas de juros legais (com 

observância da alteração legislativa superveniente) e correção monetária, 

consoante tabela adotada pela Justiça Federal.Concedo a tutela 

antecipada. Declaro a natureza alimentícia das prestações pecuniárias, 

nos termos do artigo 100, §1º-A, da Constituição Federal.O Instituto 

Nacional do Seguro Social está isento do pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 8º, §1º, da Lei nº 8.620/93.A presente 

sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de 

reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo pleito 

executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.”A sentença foi publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados para efeitos recursais. Registre-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102108 Nr: 1530-62.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para comparecer 

nesta Secretaria a fim de retirar o Alvará expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131121 Nr: 3671-49.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, conclusos para impulso oficial.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 35550 Nr: 3571-12.2005.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 Processo nº 3571-12.2005.811.0037 (Código nº 35550)

Ação de Benefício Previdenciário (Aposentadoria por Idade)

Requerente: Aparecido Ferreira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Aparecido Ferreira em 

face de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, todos qualificados nos 

autos em epígrafe.

Transcorrido o prazo para oposição de defesa executiva, o pagamento foi 

requisitado, na forma do artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após os procedimentos legais, a obrigação executada foi integralmente 

adimplida, consoante certidão inclusa (fls.240).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 
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de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121365 Nr: 3868-38.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ADRIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:MT/12990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3868-38.2013.811.0037 (Código nº 121365)

Execução de Sentença

Exequente: Antônio Adriano da Silva

Executado: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Antônio Adriano da Silva 

em face de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, todos qualificados 

nos autos em epígrafe.

Transcorrido o prazo para oposição de defesa executiva, o pagamento foi 

requisitado, na forma do artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após os procedimentos legais, a obrigação executada foi integralmente 

adimplida, consoante certidão inclusa (fls.123).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102110 Nr: 1532-32.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOÊMIA EVANGELISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº 1532-32.2011.811.0037 (Código nº 102110)

Execução de Sentença

Exequente: Noêmia Evangelista Dias

Executado: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

Vistos em correição permanente.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Noêmia Evangelista Dias 

em face de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, todos qualificados 

nos autos em epígrafe.

Transcorrido o prazo para oposição de defesa executiva, o pagamento foi 

requisitado, na forma do artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após os procedimentos legais, a obrigação executada foi integralmente 

adimplida, consoante certidão inclusa (fls.198).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 50439 Nr: 5746-08.2007.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Processo nº 5746-08.2007.811.0037 (Código 50439)

 Execução de Sentença

Exequente: Maria Neide dos Santos

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Vistos em correição permanente.

Intime-se o executado para impugnar a execução em 30 (trinta) dias (CPC, 

art.535).

Consigne no mandado a advertência de que se não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente.

Transcorrido o prazo para impugnação, certifique-se.

Após, conclusos para impulso oficial.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118850 Nr: 1228-62.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE GIROLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:13318/MT, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Processo nº 1228-62.2013.811.0037 (Código 118850)

 Execução de Sentença

Exequente: Cristiane Girola

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Vistos em correição permanente.

Intime-se o executado para impugnar a execução em 30 (trinta) dias (CPC, 

art.535).

Consigne no mandado a advertência de que se não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente.

Transcorrido o prazo para impugnação, certifique-se.

Após, conclusos para impulso oficial.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.
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 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118816 Nr: 1191-35.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TIMOTEO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1191-35.2013.811.0037 (Código 118816)

 Ação de Concessão e Cobrança de Benefício Previdenciário – 

Aposentadoria Rural por Idade

Requerente: José Timoteo de Moraes

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Vistos etc.

Intime-se a Autarquia Federal para manifestar-se quanto ao 

reaproveitamento da prova oral produzida (fls.56/59) no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63295 Nr: 3037-29.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLINDA GOMES COELHO, PEDRO LIMA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3037-29.2009.811.0037 (Código nº 63295)

Ação de Pensão por Morte

Requerente: Orlinda Gomes Coelho e Pedro Lima Coelho

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

Vistos em correição permanente.

Ao arquivo com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149509 Nr: 4133-69.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSDA, SANTINHA PINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA 

MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.Destarte, passo a sanear o processo.Inexistem 

preliminares a serem apreciadas.Partes legítimas e bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a 

obtenção de benefício assistencial de prestação continuada, qual seja: 

incapacidade física e/ou mental para o trabalho.Defiro a produção de 

prova pericial.Nomeio a empresa Peritos Judiciais para realização de 

pericia judicial especializada em neurologia, com endereço na Rua 24 de 

Outubro, nº. 959, Bairro Popular, CEP 78045-000, no município de Cuiabá 

(MT), e-mail: becker@peritosjudiciais.com, telefone (65) 3054-1122.Defiro 

os quesitos pertinentes, apresentados tempestivamente (art.465, 

CPC).Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos 

do artigo 477 do Código de Processo Civil.Intime-se o perito nomeado para 

que informe o local, data e horário da realização da perícia, para fins do 

disposto no artigo 474 do Código de Processo Civil in verbis: “As partes 

terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito 

para ter início a produção da prova.”Encaminhe-se ao perito nomeado os 

quesitos apresentados pelas partes e os quesitos unificados previstos na 

Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho 

Nacional de Justiça.Expirado o prazo, imediata conclusão.Cumpra-se 

integralmente a decisão de fls.58/62.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 05 de dezembro de 2016.Patrícia 

Cristiane MoreiraJuíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 60868 Nr: 654-78.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA PAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o autor para manifestar 

sobre os documentos juntados nos autos, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115020 Nr: 5534-11.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA PORTILHO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--ROC. FEDERAL - OAB:1662135

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2016, nesta cidade e 

Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências, no edifício do Fórum, onde se encontrava presente a 

Meritíssima Juíza de Direito PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA, comigo 

Estagiária, no final assinado, às 13h36min, foi declarada aberta a presente 

audiência nos autos da Ação nº 5534-11.2012.811.0037.

Compareceram o requerente, Sra. Sebastiana Portilho Brito, acompanhado 

por sua mandatária legal, Dr. Éderson Umbelino Nery e a testemunha 

Rosalina Barbosa.

Ausente a parte requerida, apesar de regularmente intimada.

As partes e a testemunha foram cientificadas, previamente, sobre a 

utilização do registro audiovisual dos depoimentos colhidos em audiência, 

com a advertência acerca da vedação de divulgação não autorizada dos 

registros audiovisuais à pessoas estranhas ao processo.

Foram inquiridas as testemunhas arroladas pela parte autora, na seguinte 

ordem: 1ª Testemunha – Rosalina Barbosa, consoante termos e CD 

anexos.

O mandatário legal da parte autora declarou a autenticidade dos 

documentos fotocopiados, nos moldes do artigo 425, IV, do Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, a M.Ma. Juíza deliberou:

“Formalizados os autos, conclusos para sentença. Cumpra-se”.

 Nada mais. Determinou a M.Ma. Juíza que às 13h41min encerrasse o 

presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. 

Eu, ____ (Barbara de Moraes Barbosa), Estagiária, que digitei e subscrevi.

Patrícia Cristiane Moreira Dr. Éderson Umbelino Nery
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Juíza de Direito Advogado da Requerente

Sebastiana Portilho Brito

 Requerente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118345 Nr: 697-73.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA E FUNILARIA PIANA LTDA, 

GELCIDI PIANA, NEIVA DA APARECIDA FERREIRA PIANA, JULIANO PIANA, 

LEONIR SILVESTRO PIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIUS HATIRO KATO 

FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em face da Vidraçaria e Funilaria Piana Ltda e 

outros, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Após os procedimentos legais, a obrigação executada foi integralmente 

adimplida, consoante manifestação da exequente (fls.105/107).

Isto posto, tendo a obrigação sido satisfeita, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142504 Nr: 926-62.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MARIA ALANO FRASSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 Processo nº 926-62.2015.811.0037 (Código 142504)

Embargos à Execução

Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Requerido: Eva Maria Alano Frassão

Vistos em correição.

Intime-se a parte embargante para manifestar-se sobre a configuração da 

litispendência, em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de março de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142504 Nr: 926-62.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MARIA ALANO FRASSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 Processo nº 926-62.2015.811.0037 (Código 142504)

Embargos à Execução

Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Requerido: Eva Maria Alano Frassão

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Embargos à Execução, movida por Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, em face de Eva Maria Alano Frassão.

Denota-se que já foi interposta outra ação de Embargos à Execução, feito 

em apenso (Cód.141576), protocolada em 28/01/2015.

 Há, portanto, óbice intransponível ao prosseguimento da ação, 

consistente na preclusão consumativa.

Isto posto, DECLARO A CARÊNCIA DE AÇÃO diante da preclusão 

consumativa e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito Designada

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68914 Nr: 1223-45.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) WENDER, para devolução dos autos nº 

1223-45.2010.811.0037, Protocolo 68914, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69073 Nr: 1382-85.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO GUEDIS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) WENDER LUIZ DOS SANTOS, para devolução 

dos autos nº 1382-85.2010.811.0037, Protocolo 69073, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107299 Nr: 6404-90.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. BESING - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) WENDER LUIZ DOS SANTOS, para devolução 

dos autos nº 6404-90.2011.811.0037, Protocolo 107299, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132366 Nr: 4683-98.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 
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LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARSO DE MELLO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) WENDER LUIZ DOS SANTOS, para devolução 

dos autos nº 4683-98.2014.811.0037, Protocolo 132366, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 44392 Nr: 106-24.2007.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON ANTONIO DONIN, CARLOS EDUARDO DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - OAB:MT 11.298, 

JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 “Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

redesigno a audiência para a data de 14 de fevereiro de 2017, às 

17h00min. Os presentes saem intimados. Intime-se a fazenda pública, 

inclusive sobre a integralização do rol de testemunhas. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123708 Nr: 6272-62.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INOCÊNCIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:MT 14.192, GISELLE SAGGIN PACHECO - OAB:14129 

-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

redesigno a audiência para a data de 28 de março de 2017, às 18h00min. 

Depreque-se a oitiva do signatário Sr. Benedito Nélio Guimarães Eubank, 

com observância no endereço indicado às fls.97, com prazo de 60 

(sessenta) dias para cumprimento (CPC, art.203), consoante postulado 

(fls.97). Os presentes saem intimados. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159922 Nr: 383-25.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIMAR ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, GISELLE SAGGIN PACHECO - OAB:14129 -A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Formalizados os autos, conclusos para sentença. Cumpra-se”.

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 115406 Nr: 5957-68.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDO, TGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO OLIVARDO MENDES - 

OAB:OAB/CE 11504, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - 

OAB:MT/20.067

 Autos código 115406

Vistos.

1. Defiro a substituição das testemunhas de acusação requerida à fl. 187.

 2. Desde já, designo o dia 02/02/2017 às 13:30 horas para oitiva das 

testemunhas Victor e Henrique.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 8 de agosto de 2016.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 60905 Nr: 651-26.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO EMANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 Autos código 60905

Não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 09.02.2017 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 15 de Agosto de 2016.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 61947 Nr: 1638-62.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:14537/MT

 Código 61947

S E N T E N Ç A

Vistos.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de DANILO 

FERNANDES DE OLIVEIRA, dando-o como incurso nas penas do art. 329 

c/c 331, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 03.04.2012 (fl. 60) e o réu, citado por edital 

(fls.61/62), comparecendo em cartório no dia 16.10.2013 conforme 

certidão de fl.66.

 O Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do 

processo (fls. 71/72), a qual foi aceita pelo réu (fl. 76).

 À fl. 84 certificou-se o cumprimento das condições impostas ao 

denunciado durante o prazo de suspensão do processo.

Após, o parquet pleiteou a extinção da punibilidade do réu (fl. 85).

 É o relato. Passo a decidir.

Trata-se de ação penal movida em face de DANILO FERNANDES DE 

OLIVEIRA, dando-o como incurso nas penas do art. 329 c/c 331, ambos 

do Código Penal.

Foram impostas, aceitas e cumpridas condições de suspensão condicional 

do processo pelo réu.

Ante o exposto, necessário se faz o reconhecimento, como de fato 

reconheço, da extinção da punibilidade do delito capitulado no art. 329 c/c 

331, ambos do Código Penal, imputado a DANILO FERNANDES DE 

OLIVEIRA, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Primavera do Leste, 21 de setembro de 2016.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 155937 Nr: 9596-60.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MATIAS CORREA CARVALHO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:SP/ 348.860

 Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão 

preventiva do acusado Robson Matias Correa Carvalho de Souza e, em 

consequência, indefiro o pedido de revogação ora formulado.Oficie ao 

Diretor da cadeia pública local, para que proceda à imediata avaliação 

médica do acusado, atestando sua atual situação clínica, bem como se os 

tratamentos necessários podem ser realizados no interior da unidade 

prisional. Intime-se o acusado, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta à acusação.Intimem-se e se Cumpra.Primavera do Leste, 05 de 

dezembro de 2016.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 177144 Nr: 9118-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLARES RICARDO DA SILVA PEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos código 177144

Não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 21/02/2017 às 15:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 109786 Nr: 8915-61.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 07 de dezembro de 2016.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 155937 Nr: 9596-60.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MATIAS CORREA CARVALHO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:SP/ 348.860

 Autos código 155937

Vistos.

Conforme se infere às fls. 159/160 o reeducando encontra-se em grave 

estado de saúde, de forma que a prisão preventiva do acusado, deve ser 

substituída por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP, 

senão vejamos.

A prisão domiciliar, que vem prevista nos arts. 317 e 318 do Código de 

Processo Penal será cabível quando o agente for:

 I - maior de 80 (oitenta) anos;

 II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

 III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) 

anos de idade ou com deficiência;

 IV – gestante;

 V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

 VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 

12 (doze) anos de idade incompletos.

 Pois bem, sabe-se que os estabelecimentos penais brasileiros não 

apresentam condições satisfatórias para a custódia de presos, mormente 

quando estes são portadores de alguma moléstia, gestação ou mesmo 

quando necessitam de algum acompanhamento médico.

A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e 

curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

Impõe-se, portanto, um exame mais cuidadoso de cada caso concreto, a 

fim de se evitar tanto a perda completa de eficácia da prisão domiciliar, ao 

fundamento da permanência dos riscos e, quanto a perda igualmente 

completa da eficácia da preventiva fundamentadamente decretada.

In casu, o acusado carreou aos autos atestado médico, diagnosticando 

que o mesmo faz uso continuo e diário de sonda uretral em decorrência de 

perfuração de arma de fogo em região cefálica, bem como não sendo 

adequado o seu tratamento médico no ambiente prisional (fl. 160).

Diante de tal situação excepcional o acusado demonstra elementos 

suficientes de que necessita de acompanhamento médico, de alimentação 

e assepsia adequada, sendo que a cadeia pública não dispõe de 

condições de salubridade e infra-estrutura para abrigá-lo em tal situação.

Assim, considerando a situação peculiar de que se trata a medida para 

reconhecer a prevalência do direito à vida, substituo a prisão preventiva 

do acusado ROBSON MATIAS CORREA CARVALHO DE SOUZA em 

domiciliar, devendo, ainda cumprir as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para 

atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento;

b) Não mudar sem prévia permissão deste juízo ou se ausentar por mais 

de 08 (oito) dias de sua residência, sem comunicar este juízo;

c) Recolher-se diariamente à sua residência às 20:00 horas até às 06:00 

horas, permanecendo por tempo integral em sua casa nos domingos e 

feriados;

d) Não frequentar bares, boates ou casas de tolerância;

 e) Não ingerir bebida alcoólica e nem substâncias entorpecentes;

 f) Comparecimento pessoal e mensal em cartório para justificar a 

atividade exercida e o endereço.

Serve a presente de Alvará de Soltura.

Advirta ao denunciado que o descumprimento das medidas cautelares 

poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva (art. 312, parágrafo 

único, do CPP).

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 7 de dezembro de 2016.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 169790 Nr: 5137-10.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 169790

Considerando que na data da audiência de instrução anteriormente 

aprazada, haverá suspensão do expediente forense de acordo com a 

Portaria nº 648/2015-PRES, redesigno a audiência para 16/01/2017, às 

13:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.
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Primavera do Leste, 7 de dezembro de 2016.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 165279 Nr: 4563-07.2004.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENOR SANTIAGO HONÓRIO, NIVALDO 

MARIANO MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 07 de dezembro de 2016.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 150009 Nr: 4404-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDO ANDRADE DE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ROBERTO V. SOARES - 

OAB:RO-4452

 DELIBERAÇÕES

Diante da ausência da testemunha, designo o dia 05.04.2017 às 17:00 

horas, determinando a condução coercitiva, uma vez que devidamente 

intimado não compareceu ao presente ato.

 Comuniquem-se o juízo deprecante a nova data.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiaria , foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 159698 Nr: 273-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNI HENRIQUE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 DELIBERAÇÕES

Diante da ausência justificada da testemunha, redesigno a sua oitiva para 

a data 03.04.2017 às 15:30 horas.

Comuniquem-se o juízo deprecante a nova data.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiaria , foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 158287 Nr: 8248-36.2015.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENIR ROGÉRIO ROMERO, DIRCEU 

PINHATTI MENDES, FABIO JOSE MATEUS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834/MT, MARCO ANTÔNIO DOTTO - OAB:MT/4.628-A, ULISSES 

RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 DELIBERAÇÕES

Diante da informação supra, designo o dia 05.04.2017 às 16:50 horas para 

oitiva da testemunha.

Comunique-se o juízo deprecante a nova data.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiaria , foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 173944 Nr: 7378-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

JARED PEREIRA ALVES DE MORAIS, THIAGO BLANCO BENEDITO, LICÍNIO 

COUTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erico de Oliveira Duarte - 

OAB:2.889-MS

 DELIBERAÇÕES

Diante da ausência da testemunha, designo o dia 03.04.2017 às 15:30 

horas para oitiva da testemunha, determinando a condução coercitiva, vez 

que devidamente intimado não compareceu ao presente ato.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiaria , foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 150395 Nr: 4577-05.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIO COSTA RIBEIRO, CRISTOVÃO 

FERREIRA DE SÁ, EDERSON SEVALHE, UCARISTON DE MORAIS PEREIRA 

FILHO, ERASMO CARLOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:MT/ 16.944/B, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - OAB:MT/15530, 

VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:MT/5135

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça - intimo os advogados dos acusado para no prazo de 08 (oito) dias 

apresentarem razões de apelação e contrarrazões ao recurso interposto 

pelo Ministério Público, tudo nos termos do artigo 600, do Código de 

Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 08 de dezembro de 2016.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 152707 Nr: 5693-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON MAIKON PENA SOARES, AILTON 

ROGÉRIO ESPOZETTI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pela MMª Juíza foi deliberado: “Vistos em correição. Permaneçam 
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conclusos para decisão. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 171142 Nr: 5770-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:OAB-MT17994

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça - intimo o advogado do recuperando para no prazo de 10 (dez) 

dias manifestar sobre o calculo de pena f. 99.

Primavera do Leste-MT, 08 de dezembro de 2016.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000836-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 0009708-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA FRANCISCA FORNARI (EXECUTADO)

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - 0008911-A/MT (ADVOGADO)

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - 9489-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1000836-91.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca dos 

Embargos de Declaração apresentados, no prazo legal. 9 de dezembro de 

2016 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-156 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003530-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VIEIRA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - 15741-O/MT (ADVOGADO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - 0010825-A/MT (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - 0011973-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1003530-33.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, que poderá ser depositada no Banco do Brasil 

S/A, agência n.º 1917-8, conta corrente n.º 28.984-1, no valor de R$ 

25,00 (urbana) por ato a ser praticado ou R$ 2,20 (rural) por km rodado. 

Sorriso/MT, 9 de dezembro de 2016.

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002855-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - 206339-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMYRES KAYANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - 7679-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1002855-70.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 9 de dezembro de 2016 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-261 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003012-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERTON MULLER (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - 21969-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1003012-43.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da petição 

e documentos juntados pelo Requerido, no prazo de 05 dias. 9 de 

dezembro de 2016 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000154-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JOSE DAVOGLIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - 9647-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE SORRISO 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000154-39.2016.8.11.0040 AUTOR: 

VALTER JOSE DAVOGLIO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada 

em caráter antecedente proposta por VALTER JOSE DAVOGLIO em face 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

alegando, em suma, que houve erro na leitura de sua unidade 

consumidora, o que acarretou faturas com valores exorbitantes em alguns 

meses, tendo o autor se dirigido ao PROCON, oportunidade em que, em 

sede de audiência de conciliação, a requerida reconheceu a existência do 

erro e ofertou o parcelamento da fatura, o que foi aceito pelo autor. 

Entretanto, teve seu nome incluído no cadastro de inadimplentes do 

SERASA devido a fatura de 08/11/2015, no valor de R$ 1.859,37, a qual 

havia sido objeto do acordo supracitado. Afirma, ainda, que devido a 

restrição, teve negado seu pedido de custeio agrícola perante o Banco 

Sicredi, sofrendo prejuízos pelo cancelamento da compra de sementes por 

falta de pagamento, ocorrida em razão da negativa do crédito, ensejando, 

por fim, no aumento do valor das sementes se comparado ao que iria 

pagar. Por tais fatos manejou a presente ação, pugnando, em caráter 

antecedente, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

objetivando, ainda, em sede de tutela final, indenização por danos morais e 

materiais ante os prejuízos apontados. A exordial veio instruída com os 

documentos de Num. 1061846 e seguintes. A liminar pleiteada em caráter 

antecedente foi deferida em Num. 1076895. Realizada audiência de 
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conciliação em Num. 1440220, a mesma resultou inexitosa. A parte autora 

procedeu com o aditamento da inicial em Num. 1442636. A parte 

demandada, embora devidamente citada (Num. 3026763), deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestação. É o breve relatório. Decido. 

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do art. 

355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: I- Omissis... II – o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349”. Aliás, uma vez que a parte demandada, mesmo citada, não 

apresentou resposta, DECRETO a sua revelia. Sem delongas, a inércia da 

parte demandada acabou por outorgar presunção de veracidade aos 

fatos articulados na petição inicial, acarretando as consequências 

jurídicas apontadas na inicial. Por se tratar de direito absolutamente 

disponível, não há o porquê afastar os efeitos da revelia, diante da 

contumácia da parte requerida. O autor move ação de indenização por 

danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada em caráter 

antecedente, ante a inscrição de seu nome no órgão de proteção ao 

crédito SERASA, por dívida que já havia sido objeto de composição, sendo 

que tal conduta ocasionou diversos danos de ordem material e moral, 

tendo em vista que, devido a negativação, não obteve o custeio agrícola 

junto ao Banco Sicredi, o que ensejou no cancelamento da compra de 

sementes por falta de pagamento, resultando no aumento significativo dos 

valores das sementes necessárias ao plantio se comparadas ao valor que 

iria pagar na operação que fora cancelada. Pois bem, constata-se que de 

fato houve a inscrição do nome do requerente junto ao cadastro do órgão 

SERASA, comprovado por meio do documento de Num. 1061852, ademais, 

verifica-se que a referida inscrição se deu em razão da fatura de 

08/11/2015, que foi objeto de acordo com a requerida, conforme juntado 

em evento de Num. 1061847. Subsequentemente, em aditamento da inicial, 

o autor juntou aos autos o ofício expedido pelo Banco Sicredi que confirma 

a negativa do crédito em seu nome em razão da inscrição no SERASA 

(Num. 1442649), bem como o pedido de sementes realizado na época, 

com pagamento previsto para 30/04/2016 (Num. 1442655 - Pág. 1), além 

da cotação atualizada das sementes que demonstram o aumento 

considerável em seu valor (Num. 1442658). Destarte, considerando os 

efeitos da revelia, aliados as únicas provas até então colhidas, que 

corroboram os fatos apresentados, resta-me reconhecê-los por sentença. 

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, condenando a requerida 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao 

pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais ao requerente 

VALTER JOSE DAVOGLIO, ambos já qualificados nos autos, como 

indenização por danos materiais (R$ 10.000,00) e morais (R$ 10.000,00), 

devidamente corrigidos desde a presente data (súmula 362 do STJ) e com 

juros de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398, do CC/08; c/c 

Súmula 54 do STJ), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, tornando definitiva a liminar 

deferida em Num. 1081184. Eventuais custas pelo requerido. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000031-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIRAS BOM SUCESSO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - 0007440-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAIR ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES, E SERVIÇOS MÉDICOS DE 

URGÊNCIA LTDA (RÉU)

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - 0015318-S/MT (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS OAB - 28992-/RS 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1000031-41.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora e Requerida para impugnar a 

contestação da denunciada à lide, no prazo legal. Sorriso/MT, 09 de 

dezembro de 2016 MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 147168 Nr: 2589-03.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - OAB:49198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação para o dia 17 de ABRIL DE 2017, ÀS 

09:00H, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca.

Caso não resulte exitosa, especifiquem as partes as eventuais provas 

que pretendam produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no 

prazo de 10 dias, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 151751 Nr: 4916-18.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BRANCHER VIAN, RAFAEL MARCOS 

VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA HECK FAXO - 

OAB:OAB/MT 16253-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação para o dia 27 de MARÇO DE 2017, ÀS 

16:30H, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca.

Caso não resulte exitosa, especifiquem as partes as eventuais provas 

que pretendam produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no 

prazo de 10 dias, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 160137 Nr: 9232-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FINOTTO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 Vistos etc.

Designo o dia 10 de maio de 2017 às 15:30 horas, para cumprimento do 

ato deprecado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 134061 Nr: 7483-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVSTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA BIZZO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418/SP, ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - 

OAB:26.264/SP, AMANDA DE LIMA UMBELINO GOMES - OAB:8.736 

OAB/RN, GEOVANE CLÁUDIO GUIMARÃES - OAB:130093/MG, GIULIO 

ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 Código: 134061

Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação (fl.50).

É o relatório. Decido.

A desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a parte autora venha outra vez a 

propor a mesma ação.

Ante ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do NCPC, 

determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, 

a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Eventuais custas pelo autor.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 59187 Nr: 2486-06.2010.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.C.W. BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DEALMO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JÚNIOR - 

OAB:5.688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução a fim 

de RECONHECER COMO QUITADOS OS ALUGUEIS REFERENTES AOS 

MESES DE MARÇO A NOVEMBRO DO ANO DE 2006, prevalecendo, tão 

somente, em relação aos meses de dezembro/2006 a outubro/2007, no 

valor pactuado (R$3.000,00), bem como RECONHECER como excessivos 

os juros convencionados entre as partes no contrato de locação, 

RESTRINGINDO-OS AO PATAMAR DE 1% AO MÊS (CC art. 406 e CTN art. 

161, § 1º), e, ainda, RECONHECER COMO INDEVIDA A EXECUÇÃO DA 

MULTA CONTRATUAL PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA 

12º do contrato de locação de fl. 73, REJEITANDO os demais pedidos 

constantes na inicial, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do NCPC.Considerando que houve sucumbência 

recíproca, condeno cada parte ao pagamento de metade das custas 

processuais e, nos termos do art. 86 do NCPC, fixo como honorários 

advocatícios o valor de R$5.000,00, distribuídos na forma de 50% devidos 

ao advogado da parte embargante e 50% ao advogado da parte 

embargada, porém, suspensa exigibilidade em relação ao embargante, 

ante o deferimento da AJG.Após o trânsito em julgado desta sentença, 

extraia-se cópia e junte-se aos autos com Código n. 52423, após o que, 

arquive-se o vertente feito, procedendo-se às baixas e anotações 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-seSorriso/MT, 01 de 

dezembro de 2016.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 52423 Nr: 2887-39.2009.811.0040

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

 PARTE AUTORA: ANTONIO DEALMO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.C.W. BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU ROVEDA JÚNIOR - 

OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Transitada em julgado a sentença proferida nesta data nos autos em 

apenso (Código n. 59187), intime-se o exequente para que proceda com a 

realização de cálculo atualizado, observando-se os exatos termos do 

dispositivo da referida sentença.

Às providências.

Sorriso/MT, 01 de dezembro de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 91192 Nr: 2778-20.2012.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CÉSAR MELO FARIA - 

OAB:6.474/MT, JOÃO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933, 

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - OAB:15620, SAMUEL 

FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:5.222, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve manifestação da 

Parte Autora. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 

203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o 

autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 141980 Nr: 11601-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ALVES DE MEDEIRO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAISI LAINE OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:42.915/DF, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve manifestação da 

Parte Autora. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 

203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o 

autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 142168 Nr: 11745-49.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR DA SILVA SANTOS, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve manifestação da 

Parte Autora. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 
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efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 

203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o 

autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 142640 Nr: 73-10.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO COSTA DE SOUZA, MONICA GRACIELA 

MANTOVANI NALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA GRACIELA MANTO 

NALDI - OAB:8.789/MT, RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve manifestação da 

Parte Autora. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 

203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o 

autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 142849 Nr: 187-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE TRICHES, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16035-A/MT, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve manifestação da 

Parte Autora. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 

203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o 

autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 128402 Nr: 4433-22.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087-MT, 

VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7.950

 Certifico e dou que decorreu o prazo de 15 dias da intimação da Parte 

Executada para cumprimento da sentença, bem como o prazo de 15 dias 

para impugnação, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação da mesma.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, que poderá ser depositada no Banco do Brasil 

S/A, agência n.º 1917-8, conta corrente n.º 28.984-1, no valor de R$ 

25,00 (urbana) por ato a ser praticado ou R$ 2,20 (rural) por km rodado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 41397 Nr: 4228-71.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo, JOSÉ 

BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN, JOSÉ CARLOS BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MINARI NETO - 

OAB:13.944/MS, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:5.630-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A, TÁRIK FERREIRA - OAB:21931, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 41397 Nr: 4228-71.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo, JOSÉ 

BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN, JOSÉ CARLOS BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MINARI NETO - 

OAB:13.944/MS, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:5.630-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A, TÁRIK FERREIRA - OAB:21931, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Código do Processo nº 41397

Vistos etc.

Ressai dos autos que houve a SATISFAÇÃO DO DÉBITO pela parte 

devedora.

Em razão disso, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II; c/c 925, ambos do NCPC.

Arquive-se com as baixas necessárias.

Eventuais custas pelo executado.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 131737 Nr: 6244-17.2015.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIO DAROIT, IVONE BEDIN DAROIT, ELIRIO DAROIT, 

JANETE APARECIDA MACHADO DE SOUZA, VALDIR DAROIT, LEILA 

CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATUALE PERFUMARIA E COMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIELI DAPONT - OAB:18090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 Código do Processo nº 131737

Vistos etc.

Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 29506 Nr: 3940-94.2005.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3670/A, JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - OAB:15.934- E, MATEUS 

FERNANDES COELHO DE SOUZA - OAB:98265

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado 

Adriano Valente Fuga Pires, para, no prazo de 03 (três) dias, devolver os 

autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, 

além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos 

termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96 Nr: 686-31.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉ PRETO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, 

JOSÉ ALVES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOVANE DALSÓQUIO - 

OAB:10289, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, para devolução dos 

autos nº 686-31.1996.811.0040, Protocolo 96, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189 Nr: 312-78.1997.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉ PRETO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, JOSÉ ALVES 

DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, para devolução dos 

autos nº 312-78.1997.811.0040, Protocolo 189, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 102743 Nr: 5699-15.2013.811.0040

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, NLP, IPDO, JAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 5699-15.2013.811.0040 Código 102743

ESPÉCIE: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e N. L. P. e I. P. DE O. e J. A. M. DA S.

PARTE REQUERIDA: L. M. DA S.

INTIMANDO(A, S): Leila Marques da Silva, Filiação: Geraldo Marques da 

Silva e Neuza dos Reis da Silva, data de nascimento: 11/07/1973, 

brasileiro(a), natural de Santa Eliza-PR, Endereço: local incerto ou não 

sabido, Cidade: Sorriso-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/07/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 678,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 OBSERVAÇÃO: Em caso de, desejarem recorrer da sentença proferida, 

deverão comparecer a Secretaria da 2º Vara, no endereço abaixo 

declinado, a fim de manifestar tal interesse.

SENTENÇA: “Vistos etc. N. L. P. e I. P. DE O., assistidos pela DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL, ingressaram com a presente ação de adoção do 

menor J. A. M. DA S. em desfavor da genitora L. M. DA S., todos 

devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que foi 

prolatada sentença nos autos código nº 91949, destituindo o poder familiar 

da requerida em relação ao filho. Seguem narrando, que a guarda do 

infante lhes foi deferida liminarmente nos autos supramencionado. 

Asseveram ainda, que tanto os requerentes como o menor estão 

plenamente adaptados à entidade familiar por eles formada, sendo que os 

mesmos nutrem pelo infante o mais nobre dos sentimentos, não 

imaginando nenhuma forma de prosseguirem sem a presença da criança. 

Por tais razões e, afirmando estarem preenchidos os requisitos 

necessários, pugnam pela procedência da demanda, a fim de que seja 

constituído o vínculo de adoção. A inicial veio instruída com os 

documentos de fls. 09/83. Recebida a exordial, deferiram-se os benefícios 

da justiça gratuita, determinando-se a citação da requerida. A tentativa de 

citação pessoal restou infrutífera, consoante se observa pela certidão 

encartada à fl. 87. Através da cota de fl. 88, o Ministério Público requereu 

a citação editalícia da demandada, bem como a realização de estudo 

psicossocial pela equipe técnica, a fim de avaliar a relação de convivência 

do menor com a família. Pela r. decisão proferida à fl. 90, previamente a 

citação por edital, determinou-se a prévia requisição de informações 

acerca do endereço da demandada junto ao Sistema SIEL, sendo que, em 

caso positivo, fosse procedida a citação pessoal. Por outro lado, em caso 

negativo, determinou-se a citação por edital, tendo nomeado como Curador 

Especial a Defensoria Pública. Ao final, determinou-se também, a 

realização de estudo psicossocial pela equipe interprofissional na 

residência do casal. Nova tentativa de citação pessoal infrutífera, fl. 94. 

Determinou-se fosse transladada cópia da sentença proferida na ação de 

destituição do poder familiar e da certidão de trânsito em julgado (fl. 96). 

Em cumprimento a determinação acima, encartaram-se aos autos os 

documentos de fls. 98/102. Citação editalícia, fls. 103/105. Certificou-se o 

decurso do prazo sem que a demandada tenha apresentado contestação, 

fl. 106. A Defensoria Pública apresentou contestação à fl. 108/108-v. O 

Ministério Público opinou pela exclusão da demandada do polo passivo da 

demanda, eis que foi destituída do poder familiar. Requereu ainda, a 

realização de estudo psicossocial, bem como a designação de audiência 

de instrução e julgamento, fl. 110. Deferiu-se os pedidos do Parquet, fl. 

111. Estudo psicossocial, fls. 113/114. Designou-se audiência de 

instrução, fl. 115. Audiência de instrução e julgamento, fls. 117/120. A 

parte autora apresentou memoriais finais às fls. 123/124-v. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público manifestou-se às fls. 125/129. Pelas 

razões expostas à fl. 130, nomeou-se Curadora Especial para 

apresentação de memoriais finais pela requerida, fl. 131. Memoriais finais 

da demandada, fls. 132/138. O Ministério Público, à fl. 141, reiterou o 

parecer final encartado às fls. 125/129. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A adoção pode ser conceituada 

como o ato civil do adotante pelo qual traz, para sua família e na condição 

de filho, pessoa que lhe é estranha. Sobre o tema, interessante destacar a 

lição do renomado doutrinador SILVIO DE SALVO VENOSA, in Venosa, 

Sílvio de Salvo: Direito de Família, Quinta Edição, pg. 348, Ed. Jurídico 

Atlas, vejamos: “Quanto à adoção, qualquer que seja sua modalidade, ela 

extingue o pátrio poder da família original, que passa a ser exercido pelo 
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adotante. Na verdade, a adoção transfere o pátrio poder, não o extingue.” 

Por sua vez, MARIA HELENA DINIZ traz a seguinte definição, in verbis: “A 

adoção é o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais, 

alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de 

parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação trazendo 

para sua família, na condição de filho, pessoa que, geralmente, lhe é 

estranha.” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de 

Família. 18. ed. São Paulo: Saraiva, v. 5, 2002, p. 423) ANTUNES VARELA 

in Direito de família. Lisboa: Petrony, 1982, n° 17, p. 84, oferece uma 

definição, expressando-a como "O ato jurídico pelo qual se estabelece 

entre duas pessoas (adotante ou adotantes, de um lado; adotado, por 

outro), independentemente dos laços do sangue, uma relação legal de 

filiação." Pertinente ainda citar a lição de FABRÍCIO ZAMPROGNA 

MATIELLO, in "Código Civil Comentado", 3ª edição, segundo o qual: "A 

adoção não tem por escopo satisfazer os interesses pessoais ou 

materiais dos adotantes, nem tampouco atender aos desígnios dos pais ou 

representantes legais do adotando. O que realmente importa é verificar se 

os pais adotivos poderão oferecer-lhe condições razoáveis e concretas 

para um sadio desenvolvimento físico, mental e moral. (...)." (p. 1.059). 

Também se deve ponderar que, não somente as condições econômicas 

dos interessados em exercer a adoção devem ser levadas em 

consideração, visto que as necessidades do menor ultrapassam os limites 

materiais, adentrando no campo da afetividade, do amparo psíquico, social 

e sentimental. Como se sabe, o Direito visa preservar as relações 

familiares, procurando, sempre que possível, manter unidas pessoas que 

possuem laços sanguíneos entre si. Isso porque, se pressupõe que entre 

elas exista maior afinidade, inclusive por questões hereditárias. Trata-se 

de aplicação do princípio constitucional do melhor interesse da criança, 

que surgiu com a primazia da dignidade humana perante todos os 

institutos jurídicos e em face da valorização da pessoa humana em seus 

mais diversos ambientes, inclusive no núcleo familiar. De acordo com tal 

princípio, devem-se preservar ao máximo aqueles que se encontram em 

situação de fragilidade, a criança e o adolescente, por estarem em 

processo de amadurecimento e formação da personalidade. É dizer, o 

menor tem, assim, o direito fundamental de chegar à condição adulta sob 

as melhores garantias morais e materiais. Pois bem. Tratando-se de 

adoção de crianças, esta é regida pela Lei n° 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA), que impõe o preenchimento de alguns 

requisitos positivos, quais sejam: a) idade máxima de 18 anos aos 

adotandos; b) aos adotantes, idade mínima de 21 anos e ser, pelo menos, 

dezesseis anos mais velho que o adotando c) a adoção apresente reais 

vantagens ao infante e tenha motivos legítimos; d) e a precedência de 

estágio de convivência. Conforme se verifica na documentação encartada 

aos autos, o menor conta atualmente com 04 (quatro) ano de idade, ao 

passo que os requerentes contam com 53 (cinquenta e três) anos, de 

modo que se acha preenchido os dois primeiros requisitos. Ademais, 

conforme se extrai do Relatório Psicossocial juntado às fls. 113/114, resta 

demonstrado que a adoção atende o melhor interesse do menor, vejamos: 

“(...) denota-se que o infante em tela esta recebendo os cuidados 

necessários para seu desenvolvimento saudável, recebendo amor, 

carinho e proteção, percebe-se a boa adaptação e interação do infante 

com seus pais adotivos, portanto esta equipe manifesta favorável à 

adoção ao casal, haja vista verificar reais vantagens ao adotando.” 

Importante consignar ainda, que o infante encontra-se sob a guarda do 

casal requerente desde 14/11/2012, sendo que, somado o lapso de tempo 

ao fato de que a genitora não apresenta condições para se 

responsabilizar pelo infante, eis é de conhecimento desta magistrada de 

que outro filho da demandada foi institucionalizado em condições 

semelhantes, conclui-se que a adoção apresenta grandes vantagens ao 

infante e motivos legítimos. Ademais, tenho como suficiente o período de 

adaptação da criança e formação do vínculo familiar. Sendo assim, ante o 

preenchimento dos requisitos legais positivos previstos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, bem como a ausência dos requisitos negativos, 

impõe-se a procedência do feito em comento. Em casos semelhantes, 

oportuno os julgados abaixo: APELAÇÃO - DIREITO DE FAMÍLIA - 

ADOÇÃO - CRIANÇA INSERIDA NO ÂMBITO DA FAMÍLIA SUBSTITUTA - 

INTERESSE DO MENOR - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO 

ECA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MÁXIMA PROTEÇÃO À CRIANÇA E 

DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECURSO DESPROVIDO. A falta 

de recursos materiais não constitui pressuposto para a destituição do 

poder familiar, medida extrema a ser apurada em procedimento judicial 

amplo e irrestrito. Todavia, conforme orientação jurisprudencial dos 

tribunais pátrios o mesmo não ocorre acerca da carência de amor, afeto, 

atenção, cuidado, responsabilidade, compromisso e proteção para com o 

menor, pois tais sentimentos são imprescindíveis para o seu pleno 

desenvolvimento, especialmente se este já se encontra inserido em outra 

família, sendo certo que a ADOÇÃO deve ser deferida quando apresentar 

REAIS VANTAGENS para o adotando e fundar-se em motivos legítimos 

(art. 43, do ECA), o que efetivamente é o caso dos autos." (Apelação Cível 

n° 1.0309.04.004066-4/001 em conexão com as Apelações 

1.0309.04.004465-8/001 e 1.0309.04.004836-0/001 - Relator: Exmo. Sr. 

Des. Edilson Fernandes, j. 17/07/2007, p.11/09/2007) E ainda, "ADOÇÃO - 

PROCEDÊNCIA - OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS - INTERESSE DO MENOR 

EVIDENCIADO. Se a ADOÇÃO evidencia os legítimos interesses do 

adotando, restando demonstrado que a criança encontra-se plenamente 

adaptada na companhia dos prováveis adotantes, não tendo a mãe 

biológica qualquer condição de assumir o encargo materno, procede a 

transformação da guarda definitiva em ADOÇÃO" (Apelação Cível n° 

1.0000.00.346170-4/000 - Relator: Exmo. Sr. Des. Orlando Carvalho, 

j.16/09/2003, p.19/09/2003) Isto posto e, diante de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para ATRIBUIR ao 

infante J. A. M. DA S., a condição de filho de N. L. P. e I. P. DE O., 

consoante disposição do artigo 41 do Estatuto da criança e do 

Adolescente (Lei n° 8.069/90) e artigo 227, §6°, da Constituição Federal. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. DETERMINO a retificação do nome do adotando, que 

passará a se chamar J. A. DE O. P., passando a constar como pais os 

requerentes N. L. P. e I. P. DE O. e, ainda, como avós maternos J. M. de O. 

e E. M. de O. (fl. 18), e, avós paternos, I. N. P. e I. B. P. (fl. 11). EXPEÇA-SE 

mandado judicial ao Cartório de Registro Civil de Sorriso/MT para as 

providências legais. CUSTAS JUDICIAIS ISENTAS, nos termos do artigo 

141, §2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente. TRANSITADA EM 

JULGADO a presente sentença, o que deverá ser previamente 

CERTIFICADO nos autos, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. DECLARO a presente sentença PUBLICADA com a 

entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 31 de Agosto de 2016. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal.” Eu, Ana 

Renata F. de Macedo Alves, Estagiária de Direito, digitei.

 Sorriso - MT, 5 de dezembro de 2016.

Nilcelaine Tófoli

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES:

 Rua Canoas Nº 641

 Bairro: Centro

Cidade: Sorriso-MT Cep:78890000

Fone: 66-3545-8400

 Vistos etc.

 Ante a manifestação pela Defensoria Pública Estadual às fls. 

130/130-verso, NOMEIO a Dra. Larissa Iná Gramkow - OAB/MT 8196, 

como curador especial para apresentação de memoriais finais pela 

requerida Leila Marques da Silva, de modo que fixo os honorários 

advocatícios em 02 URH.

 CIENTIFIQUE-A da nomeação, INTIMANDO-A ainda para apresentar os 

memoriais finais no prazo legal.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de outubro de 2015.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 43092 Nr: 48-75.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADM.E ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA, JOSÉ AROLDO 

DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que foi realizado bloqueio via Bacen 

Jud em contas dos executados, conforme fls. 130 e, em cumprimento a 

decisão de fls. 125/127, impulsiono os presentes autos para intimar o 

executado, via DJE, para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Novo Código de Processo Civil e requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 47543 Nr: 4477-85.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADM.E 

ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT- 2680

 NOS TERMOS DO ITEM N. 24.1 DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE ÀS FLS. 229/263, É 

TEMPESTIVO. CERTIFICO, AINDA QUE O PREPARO FOI DEVIDAMENTE 

RECOLHIDO, CONFORME SE OBSERVA À FL. 264, MOTIVO PELO QUAL 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS, CONSOANTE PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ, PARA INTIMAR O EMBARGADO, VIA DJE, PARA QUE, 

QUERENDO, APRESENTE SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000987-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARAPEBA ELIAS OAB - 20995-O/MT (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI OAB - 21242-/DF 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MATHILDE CAPITANIO (REQUERIDO)

JOCIMAR CAPITANIO (REQUERIDO)

AGRO FLORESTAL PASSO DO RIO SALTINHO S/A (REQUERIDO)

CARLOS GILBERTO CAPITANIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - 17824-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE SORRISO 

DESPACHO Numero do Processo: 1000987-57.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI REQUERIDO: 

AGRO FLORESTAL PASSO DO RIO SALTINHO S/A, JOCIMAR CAPITANIO, 

CARLOS GILBERTO CAPITANIO, SILVIA MATHILDE CAPITANIO Visto/PM. 

Trata de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em que a parte 

autora busca, em síntese, a tutela jurisdicional específica e demais 

corolários de regência, colacionando nos autos a documentação legal 

necessária. O feito seguiu regularmente sua marcha procedimental, 

restando os autos conclusos para análise do feito e prosseguimento da 

instrução probatória. Considerando que in casu a autocomposição é 

inviável/inadequada (art. 357, NCPC), sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, fixo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para as partes 

sugerirem os pontos controvertidos e também para indicarem as provas 

que desejam produzir, justificando-as, pena de preclusão. Superado o 

prazo encimado, certifique, e após a conclusão para saneamento 

mediante correta triagem ut Prov. 011/2011/CGJ/MT. Publique uma vez pelo 

DJE (art. 1.003, NCPC) e, sendo necessária face atuação no feito, ciência 

pessoal ao (a/s) membro (a/s) do MPE e DPE face legislação orgânica e 

processual de regência. Intime-se. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 16 de novembro 2016. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000987-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARAPEBA ELIAS OAB - 20995-O/MT (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI OAB - 21242-/DF 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GILBERTO CAPITANIO (REQUERIDO)

SILVIA MATHILDE CAPITANIO (REQUERIDO)

AGRO FLORESTAL PASSO DO RIO SALTINHO S/A (REQUERIDO)

JOCIMAR CAPITANIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - 17824-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE SORRISO 

DESPACHO Numero do Processo: 1000987-57.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI REQUERIDO: 

AGRO FLORESTAL PASSO DO RIO SALTINHO S/A, JOCIMAR CAPITANIO, 

CARLOS GILBERTO CAPITANIO, SILVIA MATHILDE CAPITANIO Visto/PM. 

Trata de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em que a parte 

autora busca, em síntese, a tutela jurisdicional específica e demais 

corolários de regência, colacionando nos autos a documentação legal 

necessária. O feito seguiu regularmente sua marcha procedimental, 

restando os autos conclusos para análise do feito e prosseguimento da 

instrução probatória. Considerando que in casu a autocomposição é 

inviável/inadequada (art. 357, NCPC), sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, fixo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para as partes 

sugerirem os pontos controvertidos e também para indicarem as provas 

que desejam produzir, justificando-as, pena de preclusão. Superado o 

prazo encimado, certifique, e após a conclusão para saneamento 

mediante correta triagem ut Prov. 011/2011/CGJ/MT. Publique uma vez pelo 

DJE (art. 1.003, NCPC) e, sendo necessária face atuação no feito, ciência 

pessoal ao (a/s) membro (a/s) do MPE e DPE face legislação orgânica e 

processual de regência. Intime-se. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 16 de novembro 2016. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 123146 Nr: 1284-18.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDO VARELLA, COMPLEXO 

HOSPITALAR SÃO MATEUS/HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, GABRIEL AUGUSTO CAMILO 

ANCIETA - OAB:17.687, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/O, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, RODOLFO RUIZ 

PEIXOTO - OAB:15869

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. 719/726 foram 

interpostos tempestivamente vez que a Parte Autora foi intimada pelo DJE 

nº 9884, que publicou na data de 24/10/2016 e o recurso protocolado na 

data de 28/10/2016, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim 

de intimar os advogados dos REQUERIDOS, via DJE, para manifestar-se no 

prazo legal.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 58848 Nr: 2148-32.2010.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO GARAFFA, 

RAFAELE FRANCIO, COLONIZADORA FELIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE BOTTEGA - OAB:15.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designado o dia 23/01/2017 para o início da Perícia, 

BEM COMO para, em 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da proposta de 

honorários do Perito, juntada aos autos às fls. 262/265, bem como, em 

concordando, promover o recolhimento dos honorários do expert, em 50% 

(cinquenta por cento) para cada uma, mediante sistema DESCONDJ do e. 

TJMT, pena de preclusão da prova técnica em testilha (art. 223 NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105187 Nr: 8256-72.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO SORRISO DO LOCATELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 1. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, 

ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações de 

estilo. Sorriso/MT, 06 de Dezembro de 2016. ANDERSON CANDIOTTO Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 108527 Nr: 1025-57.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APASI-ASSOC.CONCESSIONARIA DA 

EXPLORAÇÃO DA ROD.MT242/491 COM EXT.83,8 KM LTDA, ORLANDO 

FONTANA JUNIOR, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:15742-A/MT, CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI - 

OAB:18780O, DEISE STEINHEUSER - OAB:255862/SP, LUIZ EDUARDO 

PEREIRA SANCHES - OAB:39162, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - 

OAB:6179-A, SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:75728, TRAJANO 

BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - OAB:35463

 Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 3639 Nr: 271-48.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VILELA DE FREITAS, JGBDF, AJDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO/MT - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

compareça nesta Secretaria no horário das 12:00 às 19:00 horas a fim de 

retirar o Edital de Intimação providenciando sua publicações, comprovando 

posteriormente nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 44117 Nr: 856-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO LOBO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE ROOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:18892, RONALDO CESARIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória (já expedida) neste juízo para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital ou, para 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca de São 

Félix do Araguaia/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 116162 Nr: 7231-87.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DA CIDADE DE 

SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO - 

OAB:12106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. 141/146 foram 

interpostos tempestivamente vez que a Parte Requerida foi intimada pelo 

DJE nº 9882, que publicou na data de 20/10/2016 e o recurso protocolado 

na data de 26/10/2016, razão pela qual impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar o advogado da parte autora, via DJE, para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 113087 Nr: 4834-55.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA CAROLINE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI EDEL, LISANETE PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAURY TRINDADE CHALITO - 

OAB:15505-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GERHARDT - 

OAB:16342

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada a Denunciada à lide foi 

devolvida pelos Correios com a observação "não existe o número".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 126884 Nr: 3528-17.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IORLANDO DOS SANTOS SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LORENA DE MORAIS, ELVANIA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Brasil Pietrobon 

Magalhães - OAB:MT18177/O, SIMONE BATISTA DOS SANTOS 

MAGALHÃES - OAB:13.387/GO

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão negativa de fl. 95, 

que poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 127198 Nr: 3748-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDERTAKE ASSESSORIA EM RH LTDA, 

GESSICA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora a efetuar o 

depósito de duas diligências urbanas no valor total de R$ 50,00 (cinquenta 

reais) a serem depositadas na conta corrente n. 28.984-1, agência 

1917-8, do Banco do Brasil em nome F C S Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado. (mediante depósito identificado pela numeração 

única do processo)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 141649 Nr: 11415-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM. BROKER 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

PUBLICIDADE EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora a efetuar o 

depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais) a ser depositada na conta corrente n. 28.984-1, agência 1917-8, do 

Banco do Brasil em nome F C S Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado. (mediante depósito identificado pela numeração única do 

processo)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 104116 Nr: 7174-06.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIR ALMEIDA GAIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:5.630-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

que, em cumprimento à Seção 16, do Capítulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da PARTE AUTORA, via DJE, acerca da restituição do prazo em 

relação a intimação do de fls. 271, nos termos do art. 221 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 118842 Nr: 9208-17.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAVID CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

Condeno o requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

Sorriso/MT, 06 de Dezembro de 2016.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 8472 Nr: 329-12.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, JOAO 

GUILHERME MONTEIRO PETRONI - OAB:139854, SONIA DE AZEVEDO 

GONÇALVES PINELO - OAB:93377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Processo/Código: 8472

VISTO/EM.

Pelos próprios fundamentos já delineados nas decisões anteriores, 

indefiro o pleito de fls. 1.019/1.025.

No mais cumpra na integralidade as demais decisões proferidas nesses 

autos.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 07 de dezembro de 2016.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133697 Nr: 7275-72.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR TFARDOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD TROPICAL SORRISO, E.G.L SERVIÇOS 

INDUSTRIAIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA BALBINOT - 

OAB:18.048, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER SIMÃO CAMPARINI - 

OAB:286.950, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:175.803

 Vez que a decisão que publicou no DJE nº 9872, de 05/10/2016, difere 

daquela lançada no sistema APOLO, impulsiono os presentes autos a fim 

de intimar os advogados das partes, via DJE, da r. decisão, em sua parte 

principal, a seguir transcrita: "...Percutindo ao fundo da parlenda, para 

deslinde do meritun causa e, entendo necessária designação de audiência 

de instrução e julgamento, a qual fixo para o dia 15/03/2016 às 16:00 hs..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 34910 Nr: 4034-08.2006.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIO BAGGIO CAVALHEIRO, ANASTACIA 

CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, AGENOR LUIZ 

BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691MT

 Processo: 4034-08.2006.811.0040 (Código: 34910)

VISTO/PM

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ANTÔNIO BAGGIO 

CAVALHEIRO E ANASTÁCIA CAVALHEIRO, face a sentença derradeira, 

destarte, considerando que a parte apelada já apresentou suas 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, depois de adotadas as 

providências do item 2.3.20 da CNGC/MT, remeta os autos ao e. TJMT, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao (a/s) nobre membro (a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 14 de novembro de 2016.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 47518 Nr: 4447-50.2008.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:6877MS OU 7459A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 Processo: 4447-50.2008.811.0040 (Código: 47518)

VISTO/PM

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por GEOVANI POTRICH, face 

a sentença derradeira, destarte, considerando que a parte apelada já 

apresentou suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, depois de 

adotadas as providências do item 2.3.20 da CNGC/MT, remeta os autos ao 

e. TJMT, procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, 

grafando nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao (a/s) nobre membro (a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 14 de novembro de 2016.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 149314 Nr: 3783-38.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEGEMAR TRANSPORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G10 TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DAL ZOTTO - 

OAB:57473/RS, EMANUELA RECH - OAB:70.237/RS, VANDERLEI JOSÉ 

RECH - OAB:9814/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO SCIOLI - 

OAB:242838

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Cumprida a finalidade da missiva, determino sua devolução com baixas 

e homenagens de estilo.

3- Cumpa, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 17h30min foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 86308 Nr: 5736-13.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERY GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 Processo: 5736-13.2011.811.0040 (Código: 86308)

VISTO/PM

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por BV FINANCEIRA S.A., 

face a sentença derradeira, destarte, considerando que a parte apelada já 

apresentou suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, depois de 

adotadas as providências do item 2.3.20 da CNGC/MT, remeta os autos ao 

e. TJMT, procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, 

grafando nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao (a/s) nobre membro (a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 14 de novembro de 2016.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129209 Nr: 4887-02.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO DAL BEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORTES - 

OAB:17750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI 

- OAB:7.170-A

 Processo: 4887-02.2015.811.0040 (Código: 129209)

VISTO/PM

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por AGROVERDE 

AGRONEGÓCIO E LOGÍSTICA LTDA, face a sentença derradeira, destarte, 

considerando que a parte apelada já apresentou suas contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, depois de adotadas as providências do item 2.3.20 

da CNGC/MT, remeta os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e 

baixas necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao (a/s) nobre membro (a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 14 de novembro de 2016.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 44499 Nr: 1480-32.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLETE FRIGO BAUMGRATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCENTER CALÇADOS CENTRO-OESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:38266, LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - OAB:48203

 Processo: 1480-32.2008.811.0040 (Código: 44499)

VISTO/PM
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Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por CALCENTER CALÇADOS 

CENTRO OESTE LTDA, face a sentença derradeira, destarte, 

considerando que a parte apelada já apresentou suas contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, depois de adotadas as providências do item 2.3.20 

da CNGC/MT, remeta os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e 

baixas necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao (a/s) nobre membro (a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 14 de novembro de 2016.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 56387 Nr: 364-20.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCK RANNIERI BOSIO, ADEMIR JOSÉ BOSIO, DORLI 

STAUD BOSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUSA PEREIRA BRAGA - 

OAB:7280-B, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA ESPINDOLA 

FERREIRA - OAB:17746/O, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/mt

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) das cartas precatórias para posterior encaminhamento 

ao juízo deprecado via malote digital ou, para querendo, retirar a carta 

precatória a fim de distribuir nas Comarcas de Tapurah/MT, Porto Alegre 

do Norte/MT e Lucas do Rio Verde/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 113714 Nr: 5360-22.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMARI SALETE RUPPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora a efetuar o 

depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais) a ser depositada na conta corrente n. 28.984-1, agência 1917-8, do 

Banco do Brasil em nome F C S Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado. (mediante depósito identificado pela numeração única do 

processo)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 104167 Nr: 7224-32.2013.811.0040

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

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora a efetuar o 

depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais) a ser depositada na conta corrente n. 28.984-1, agência 1917-8, do 

Banco do Brasil em nome F C S Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado. (mediante depósito identificado pela numeração única do 

processo)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 131229 Nr: 6003-43.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GTX CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUCIO BUFFONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT, FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:196.461/SP, RODRIGO FRANCO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP259.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO WAGNER ARECO 

GONZALES - OAB:5438

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para, em 05 (cinco) dias comparecer na Secretria da 

Terceira Vara para assinar o termo de caução, nos termos da decisão da 

decisão do E. Tribunal de Justiça de fls. 99/103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 3530 Nr: 238-92.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE PORTAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, ALFREDO APARECIDO DE OLIVEIRA(espólio), GENI 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:5.630-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

compareça nesta Secretaria no horário das 12:00 às 19:00 horas a fim de 

retirar o Edital de Intimação providenciando sua publicações, comprovando 

posteriormente nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 25726 Nr: 303-38.2005.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURI ARTEMIO HUBNER - ESPOLIO, HERONILDES 

HARUE HARA HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITEVAR STEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GORDIN FREIRE - 

OAB:7191/MS, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

REQUEIRDA, via DJE, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

proposta de honorários do Perito, juntada aos autos às fls. 224/227, bem 

como, em concordando, promover o recolhimento dos honorários do 

expert, mediante sistema DESCONDJ do e. TJMT, pena de preclusão da 

prova técnica em testilha (art. 223, NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 93672 Nr: 5204-05.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ZIBETTI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO 

GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:12473-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, REJEITO OS 

EMBARGOS opostos, extinguindo o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 917, § 4º, I, do Código de Processo Civil.Condeno os 

embargantes ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, § 8º, ambos do Código de 

Processo Civil.Translade-se cópia da presente decisão aos autos em 

apenso (código 84937).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 01 de dezembro de 2016.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 136520 Nr: 8767-02.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN E CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY BATISTA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 Processo/ Código: 136520

VISTO/EM.

Face a liminar deferida no Agravo de Instrumento n.º 

1003113-06.2016.8.11.0000, tome por termo a caução ofertada pela parte 

requerida.

Após, expeça-se ofício ao Cartório de 2.º Ofício Extrajudicial de Sorriso, 

determinado o cancelamento do protesto realizado em 03/05/2016, 

referente ao instrumento: 109491, livro: 548, folhas: 91, protocolo: 315053, 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo as custas dos 

emolumentos serem pagos pela parte interessada.

Determino ainda que seja oficiado os órgãos de proteção ao crédito 

(SERASA e SPC) determinando a retirada do nome da parte requerida do 

cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, referente à divida 

discutida nesses autos, pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem 

reais), limitando-a ao valor da obrigação discutida nos autos.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 07 de dezembro de 2016.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 54383 Nr: 4570-14.2009.811.0040

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

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉCIO VILMAR JANKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3498-89.2009.811.0040 - 53166 - IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS - Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, em cumprimento ou Capitulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC/MT, e art. 203, § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte interessada advogado do exequente para no prazo de 05 

dias manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça, bem como sobre 

os rumos da execução. Sorriso/MT, 06 de dezembro de 2016. Elite 

Capitanio, Gestora Judiciária.

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 5355 Nr: 809-24.1999.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIVAM BARROS PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo nº. 139/2007.

 Código nº. 5355.

Vistos.

Trata-se de Pedido de Prisão Domiciliar, formulado pela defesa do 

denunciado CLAUDIVAN BARROS PIMENTEL.

Sustenta a defesa que o denunciado foi submetido à Cirurgia que foi 

efetivado em decorrência de Hérnia. Aduz ainda que temerário deixa-lo 

preso, que vem sentindo muita dor e pode se agravar ao ponto de, talvez, 

ser acometida de infecção grave e generalizada.

Instado a manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pelo 

indeferimento do pedido.

Vieram-me os autos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, cabe ressaltar que em 23/6/1999 o representante do 

Ministério Público, ofereceu denúncia em desfavor de CLAUDIVAN 

BARROS PIMENTEL, como incurso nas penas do art. 121, §2º, IV, do 

Código Penal e, recebida por este Juízo em 2/7/1999.

Ademais, analisando os autos, tenho que o pedido não merece amparo.

Com efeito, conforme dispõe o artigo 318, II, do Código de Processo Penal, 

a prisão preventiva será substituída pela domiciliar, quando o agente for 

“extremamente debilitado por motivo de doença grave”.

Desta forma, pelos documentos juntados pela defesa, não vislumbro a 

demonstração dos pressupostos ensejadores da substituição do regime 

preventivo pelo domiciliar.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial INDEFIRO a 

substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, formulado pela 

defesa do acusado CLAUDIVAN BARROS PIMENTEL.

Por fim, AGUARDE-SE A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA.

Ciência ao MPE.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilos.

Sorriso/MT, em 7 de dezembro de 2016.

Marina Carlos França

Juíza Substituta, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 156307 Nr: 7165-39.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DIAS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa 

acerca do cálculo de pena de fls. 64.

 Lidiane Dias de Campos Maraschin

analista judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 106292 Nr: 9360-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR LEONEL BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823

 Vistos.

Tendo em vista o conteúdo da certidão retro, que dá conta que não houve 

tempo hábil para intimação do acusado, REDESIGNO a sessão de 

julgamento para o dia 10 de abril de 2017, ficando estipulado o horário 

para o início dos trabalhos às 08h30min.

Intimem-se todos com a antecedência necessária.

 Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 150237 Nr: 4241-55.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO DOS SANTOS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B

 DELIBERAÇÕES

Havendo aceitação pelos acusados e seu defensor da proposta de 

suspensão do processo feita pelo Ministério Público, e não tendo sido 

verificado nenhum dos impedimentos previstos no § 2.º, do art. 76 da Lei 

n.º 9.099/1995, nos termos do 89 da mesma lei, DETERMINO A 

SUSPENSÃO do processo pelo prazo de dois anos, desde que o acusado 

obedeça as seguintes condições:

a) não poderá ausentar da Comarca , por período superior a 15 (quinze) 

dias, nem mudar de residência sem prévia comunicação; b) 

comparecimento pessoal e obrigatório perante o Juízo, mensalmente, a fim 

de justificar as suas atividades e comprovar sua residência residência c.) 

destinação da mesma para o Conselho da Comunidade da Comarca de 

Sorriso/MT, mediante transferência ao citado órgão, na conta bancária 

Banco do Brasil agência 1917-8, conta corrente 23.731-0), providência a 

cargo da gestora; d) abra-se vistas dos autos para Defesa do denunciado 

Rivaldo no prazo de 05 (cinco) dias para apresentar procuração bem 

como manifestar referente as proposta de suspenção condicional do 

processo.

O prazo de suspensão inicia-se nesta data.

 O descumprimento destas condições implicará na revogação da 

suspensão do processo. Expeça-se o necessário para a fiscalização das 

condições. Expirado o prazo sem revogação, ao MP e após conclusos 

para extinção da punibilidade do acusado. Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Alana Ramalho, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em substituição legal.

Promotora de Justiça: Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides

Defensor Público: Antonio Goes de Araujo

Advogado do réu Rivaldo: Carlos Alberto Koch

Denunciado: LUCAS ALVES MOREIRA

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 163546 Nr: 706-44.2014.811.0055

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

 PARTE AUTORA: SALETT BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/MT 15.684-A

 Certifico que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, e com o 

pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria de 

imprensa para intimar a parte interessada para requerer o que lhe é de 

direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de dez dias os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172691 Nr: 14337-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL BRAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO em face de 

ISMAEL BRAND, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 122/124, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 122/124, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 122/124, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTA a vertente execução, na forma do artigo 924, inciso II, c/c o art. 

925, ambos do CPC.

Custas e honorários como acordado.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129729 Nr: 8568-08.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER, TARCISIO HORN, CELIA 

JONER HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, FABRICIO KAVA - OAB:32308/PR, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT14469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução ajuizada por BANCO CNH CAPITAL S/A em face de 

LISEU JOSÉ SCHERER, TARCÍSIO HORN e CÉLIA JONER HORN, todos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável do litígio, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito até o cumprimento (fls. 

92/102).

A sentença de fl. 104 homologou o acordo e extinguiu a demanda.

A parte exequente interpôs o recurso de apelação de fls. 194/203, que 

fora provido monocraticamente, para desconstituir a sentença de fl. 104 e 

determinar a suspensão do feito.

O despacho de fl. 235 consignou que, nos termos do acordo, o feito 

deveria permanecer suspenso até o mês de julho de 2016. Após esse 

prazo, a parte exequente deveria informar se houve o cumprimento do 

acordo, valendo o silêncio como quitação da dívida.

Devidamente intimada, a parte exequente, à fl. 236, informou o pagamento 

integral do débito e requer a extinção da demanda, na forma do art. 924, 

inciso II, do CPC.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Sem delongas, diante da quitação do débito pela parte executada, inexiste 

motivo para o prosseguimento do feito. Logo, na forma do art. 924, inciso 

II, c/c o art. 795, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a vertente execução.

Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

patronos.

Custas processuais como acordado.

P.I.C.

 Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158192 Nr: 6792-65.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI AVELINO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BENVINDO DE SOUZA, SALVADOR 

PEREIRA GUERRA, ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, NINFA 

GUERRA MUNIZ, ERENIR NUNES GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA 

PEREIRA GUERRA, SALVADOR PEREIRA GUERRA FILHO, MARIA HELENA 

GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Em atendimento ao Provimento 056/2007 e ao teor da certidão de fl. 169, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar o advogado da parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231838 Nr: 20692-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIS TRANSPORTES- TRANSPORTE 

RODOVIARIO CANTINHO, TRANSPORTE RODOVIARIO CANTINHO LTDA, 

TRANPORTES CIDADE TANGARÁ EIRELI EPP, TAILOR FRANCISCO 

GALIASSI, CLAUDETE LURDES GALIASSI, JONAS GALIASSI, JANETE 

BAVARESCO GALIASSI, SILVANA ISABELE DE CAMPOS BARAVIEIRA, 

DAVID RUELLIS, JUCINEIA FRANCISCO DA SILVA RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156461 Nr: 5078-70.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALMORE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAHATMA GARCIA JOAQUIM - 

OAB:17.726 MT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5380/MT, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Certifico que nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

Autora na pessoa de seus advogados, para no prazo de 15 dias 

apresentar as Contrarrazões ao recurso de apelação de fl.343/355.

Olga Pereira

Gestora Judiciaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232350 Nr: 21376-35.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar a opção do 

autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, 

na forma do artigo 319, inciso VII, do CPC vigente, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223357 Nr: 12707-90.2016.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON DA SILVA SOARES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇAO POPULAR DOS 

ESTADO DE MATO GROSSO, AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-MT S/A MT-FOMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 91/100, foi interposta no prazo legal. 

Sendo assim, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para impugnar 

referida defesa, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8579 Nr: 1137-06.1999.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, Antonio Geraldo Wrobel, 

LEONICE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Em atendimento ao provimento 056/2007 e decisão de fl. 488, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os 

advogados da parte exequente para apresentar o cálculo atualizado da 

dívida, seguindo o que fora decidido na sentença/acordão (item I), 

oportunidade em que deverá esclarecer se insiste na penhora visualizada 

às fls. 156/157, valendo o silêncio como desinteresse em tal penhora, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148981 Nr: 8923-47.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA GONÇALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FÁTIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:OAB/MT 16.261, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Vistos em correição.

Tendo em conta a decisão de fl. 218-verso, OFICIE-SE ao Juízo da Primeira 

Vara do Trabalho de Tangará da Serra/MT (Autos n. 

0000184-16.2012.5.23.0051), informando que o valor depositado nos 

vertentes autos já fora levantado em favor da parte exequente, em 

02/08/2016, conforme alvará de fl. 217.

No mais, AGUARDE-SE o deslinde do Agravo de Instrumento n. 

94995/2016.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64076 Nr: 5614-91.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TURATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT, Ana Paula Aparecida Rosa Barros - 

OAB:12725, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:7901/MT, 

CYNTHIA DURANTE - OAB:10282/MT, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/MT, Júlio César de Carvalho Júnior - OAB:10032, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, MONICA A. M. 

FANAIA - OAB:OAB/MT10.439, THIAGO ROSSETO SANCHES - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 104 de 419



OAB:12045/MT, VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS - OAB:80458

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ e à decisão de fl. 562, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar os advogados das partes para se manifestarem acerca dos 

cálculos judiciais de fls. 564/566, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164447 Nr: 2343-30.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNELIO SELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:OAB-SP 239437, MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - 

OAB:96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 Vistos em correição.

Considerando o acordão de fls. 232/236, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 dias, apresente “os extratos da conta bancária 

vinculada à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 88/00072-9”.

Após apresentados os extratos, INTIME-SE a parte demandada para, no 

prazo de 15 dias, manifestar nos autos.

Por fim, CONCLUSOS para a prolação de sentença, como determinado à fl. 

236.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126294 Nr: 5230-26.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SEBASTIÃO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA ADMNISTRADORA DE CONSÓRCIO 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:OAB/MT 16.943-A, PAULO MEDEIROS MAGALHÃES 

GOMES - OAB:OAB/MG 84.344

 Vistos em correição.

PAULO SEBASTIÃO BATISTA ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA., ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora realizada penhora “on-line” do valor executado, 

restando frutífera (fl. 205).

O alvará fora expedido à fl. 213.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS nos termos da sentença prolatada nos autos.

Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 14926 Nr: 757-12.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADELICE PEREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos em correição.

CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA. ingressou com a vertente 

execução em face de ESPÓLIO DE ADELICE PEREIRA FERREIRA, ambos 

qualificados nos autos.

Após um ato e outro, as partes informaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela suspensão do feito até o cumprimento do aludido acordo, o 

que fora homologado à fl. 624.

Transcorrido o prazo de suspensão, as partes informaram o cumprimento 

integral do acordo, pugnando, então, pela extinção do feito (fl. 625 e fl. 

628).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Custas e honorários conforme acordado às fls. 612/616.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167431 Nr: 7572-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA, FERNANDA SOUZA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS NUNES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503/0-MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento 056/2007, impulsiono os presentes autos 

ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar o advogado da parte 

autora para que providencie o preparo da carta precatória de fl. 182 

expedida à comarca de Arenápolis-MT, devendo juntar aos autos as guias 

originais devidamente recolhidas, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225058 Nr: 14317-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JUSÉLIA ALVES VIEIRA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado da parte autora foi intimado da r. certidão de 

fl.26, por meio do DJE nº9901, publicado em 22/11/2016, deixando 

transcorrer in albis o prazo para manifestação. Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ impulsiono os 

autos ao setor de expedição para intimação da parte autora pessoalmente, 

para que efetue o deposito da diligencia do oficial de justiça no valor de 

R$53,36, a ser depositado do Brasil S/A, agencia 7138-2, conta corrente 

32895-2, em nome da Diretoria do Foro de Tangara da Serra/Diligencia, 

devendo o comprovante ser juntado aos respectivos autos, no prazo de 

05 dias.

Olga Pereira

Gestora Judiciaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225106 Nr: 14375-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDE JUNIOR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado da parte autora foi intimado da r. certidão de 

fl.26, por meio do DJE nº9901, publicado em 22/11/2016, deixando 

transcorrer in albis o prazo para manifestação. Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ impulsiono os 

autos ao setor de expedição para intimação da parte autora pessoalmente, 

para que efetue o deposito da diligencia do oficial de justiça no valor de 

R$26,68, a ser depositado do Brasil S/A, agencia 7138-2, conta corrente 

32895-2, em nome da Diretoria do Foro de Tangara da Serra/Diligencia, 

devendo o comprovante ser juntado aos respectivos autos, no prazo de 

05 dias.

Olga Pereira

Gestora Judiciaria

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178115 Nr: 20232-94.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECIMAR FONSECA DE SOUZA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA MENOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098/O, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B/MT

 Vistos.

Em análise dos autos verifico que até a presente data não foi realizado 

estudo psicossocial junto a residência das partes, uma porque a equipe 

técnica deste juízo se deu por impedida ás fls. 139, duas porque a 

requerida não se encontra residindo nesta Comarca, o que posso verificar 

pelos autos em apenso.

Desse modo, determino:

I – Expeça-se carta precatória à Comarca de Paranaíba/MS a fim de que 

seja realizado estudo psicossocial junto a residência da parte autora, a fim 

de verificar os laços afetivos entre a criança Laura Maria Fonseca e a 

requerida Luciana da Silva Menoli, no prazo de 15 (quinze) anos.

II – intime-se a equipe técnica do juízo, na pessoa da psicóloga Daniele 

Bolsan Marchetto e assistente social Fabiane Costa dos Anjos Porto de 

Souza para que procedam com a realização de estudo psicossocial na 

residência da requerida Luciana da Silva Menolli, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

III – Com a juntada dos estudos psicossociais, venham-me os autos 

conclusos para designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181677 Nr: 23787-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCIANA DA SILVA MENOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECIMAR FONSECA DE SOUZA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098/O, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Deste modo, o indeferimento de suspensão do direito de visita da 

requerente, por ora, é medida que se impõe.Por fim, vejo a necessidade de 

nomeação de nova equipe técnica no presente caso, em razão do 

impedimento da psicóloga, Sra. Valéria Clementina Martinazzo e a 

assistente social, Sra. Ângela Raquel dos Santos.Posto isso, DETERMINO:I 

- Intime-se a requerida através de seu procurador, para que cumpra a 

determinação de fls. 48/49, bem como da presente decisão, a fim de que a 

requerente exerça seu período de convivência com a criança Laura Maria 

Fonseca em 50% (cinquenta por cento) do período das férias escolares, o 

qual deve iniciar com a requerente, sob pena de crime de desobediência.II 

– intime-se a psicóloga, Sra. Daniele Bolsan Marchetto e assistente social, 

Sra. Fabiane Costa dos Anjos Porto de Souza para que procedam com a 

realização de estudo psicossocial na residência da parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias. III – Diligencie a Sra. Gestora Judiciária com a máxima 

urgência acerca do cumprimento da carta precatória expedida á fl. 118.IV 

– Sem prejuízo do cumprimento das Designo audiência de conciliação 

entre as partes para o dia 13/12/2016, às 14h30min.Intimem-se as partes 

através de seus procuradores para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação de multa, conforme dispõe o art. 334, § 8º do CPC.Às 

providências necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 215948 Nr: 6714-66.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:17.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 320 do CPC, tendo em vista que o referido dispositivo 

legal exige que a petição inicial seja instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. A doutrina costuma referir-se a tais 

documentos como aqueles sem os quais não há como fazer prova do 

alegado pelo autor, tratando-os, em última análise, como casos de “prova 

legal”.

 Posto isso, intime-se a procuradora da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, devendo aportar aos 

autos cópia dos documentos pessoais e procuração, sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129041 Nr: 7909-96.2010.811.0055

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIANA CRISTINA 

RODRIGUES - OAB:13.451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - 

OAB:11674-B

 Vistos.

 Defiro petitório retro, para tanto proceda a Sra. Gestora Judiciária com o 

desentranhamento das fls. 80/88.

Após, proceda com o retorno dos autos ao arquivo.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131860 Nr: 1647-96.2011.811.0055

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT
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 Vistos.

Defiro petitório de fl. 1052, para tanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária 

com o desentranhamento dos documentos originais apresentados pela 

parte requerida, mediante cópia nos autos.

Após, proceda com o retorno dos autos ao arquivo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184634 Nr: 2420-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRM, LRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do item 6.4.3.1 e 6.4.3.4 da CNGC e do Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para 

que, no prazo legal, providencie o resumo da petição inicial, contendo 

somente o indispensável a finalidade do ato, com o nome das partes, o 

relato da matéria de fato, terminologia concisa e adequada, evitando-se 

expor a intimidade das partes envolvidas, devendo remeter para o e-mail 

desta Secretaria, ts.2civel@tjmt.jus.br, devidamente identificado com o 

código do processo e nome das partes, para posterior confecção do edital 

de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135275 Nr: 5447-35.2011.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASDS, RDS, VSDS, DSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

MAX LEONARDO MOREIRA - OAB:13313/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - 

OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, não foi possível expedir Alvará Eletrônico em nome das 

partes, em virtude que não visualizei nos autos os números das contas. 

Certifico ainda, que foi expedido Alvará Eletrônico, em nome do Advogado 

Max Leonardo Moreira, conforme requerido às fls.208/209, e homolgado a 

fls. 228/229. Assim sendo, nos termos da legislação vigente, do 

Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 5.2.5, e da Ordem de Serviço nº 

001/2015, impulsiono os autos, para intimar a parte autora, para fornecer 

os dados bancários, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216208 Nr: 6841-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando o pedido de fl. 18 e ainda os laudos de DNA 

juntados às fls. 24/29, que designo o dia 30/01/2017 às 13h, para 

audiência de tentativa de conciliação que se realizará na Sala de 

Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e Conflito, situada na 

Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na 

cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 204315 Nr: 18249-26.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPM, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Valdevino Santos - 

OAB:253171, Fabio Marques Ferreira Santos - OAB:206428, 

Jovelaine Aparecida Rodrigues de Camargo de Medelo - 

OAB:358163, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

Roanny Alves de Santana - OAB:22158-O, Thaís Leite Gonçalves - 

OAB:260436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para 

manifestar sobre as alegações de fls. 178/184 e 185/186, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219306 Nr: 9375-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRL, CHDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor do relatório de fls. 22, que nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 9.1.1, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 63951 Nr: 5479-79.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADELINA MARQUES DA SILVA, CATARINA 

GOMES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE DE FREITAS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES 

- OAB:10938/MT

 Certifico que intimo o advogado da parte requerida dos termos da decisão 

de fl. 229 a seguir transcrita: "Vistos. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 13/12/2016 às 13h00min. Para tanto, 

caberá a cada parte fazer prova de suas alegações, observando a 

necessidade do cumprimento da prova documental por parte dos autores, 

uma vez que na ação reivindicatória, a comprovação do domínio deve ser 

documental com a inscrição do título de propriedade no Cartório de 

Registro de Imóveis. No que concerne às questões relevantes a serem 

delimitadas, consigno: a prova da propriedade dos autores, individuando o 

bem através de cópia da matrícula do imóvel, autenticada e atualizada; 

quanto a posse da requerida, se mansa e pacífica ou injusta, o período da 

posse da requerida, bem como se ininterrupta. Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas, nos termos do art. 450, do Código de 

Processo Civil. Ressalto que cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, conforme dispõe o art. 455, do NCPC. A 

intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se."

3ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 57713 Nr: 7196-63.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONE DA MOTTA LAMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO, ELIANE 

MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:8440/MT, ZENILDA PAIDA - OAB:17404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 57713.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Requerente: Ione da Motta Lameira.

Requerido: Adenilson Pereira Santiago.

 Eliane Malaquias da Silva Santiago.

Vistos,

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta em 28 de 

novembro de 2006 por Ione da Motta Lameira em face de Adenilson 

Pereira Santiago e Eliane Malaquias da Silva Santiago, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Realizados alguns atos processuais, foi determinada a intimação da parte 

requerente através de seu patrono para dar prosseguimento ao feito, 

tendo este permanecido inerte, conforme certidão de fls. 907.

 Intimada via DJE nº 9856, publicado em 13/09/2016 para dar andamento 

ao feito, conforme certidão de fls. 905, sob a advertência de que seu 

silêncio implicaria na extinção do feito, a parte autora permaneceu inerte 

(fls. 907).

É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de intimada via DJE para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, a parte autora 

permaneceu inerte (fls. 907).

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte autora, as diligências 

que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito nos termos 

do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono 

verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Havendo custas remanescentes, estas deverão ser suportadas pela parte 

autora.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 07 de dezembro de 2016.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160990 Nr: 11293-62.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MENDES BARBOSA, ONICIA FERREIRA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a exequente para requerer o que de direito, no prazo 

de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151387 Nr: 11537-25.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE BRANDÃO DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-OAB-MT, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução da correspondência de fl. 85, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 5.2.4, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149698 Nr: 9683-93.2012.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA 

LTDA, PLÍNIO PERIOLO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 Certifico que, considerando o teor da certidão retro, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono 

os presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146888 Nr: 6641-36.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DAVI BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - 

OAB:SP 133.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/SP: 211.648

 Certifico que, intimo o banco executado para que efetue o pagamento do 

débito no valor de R$ 1.410,20 (hum mil, quatrocentos e dez reais e vinte 

centavos),no prazo de 15 dias, nos termos do art. 523 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 115778 Nr: 5848-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE BASILIO DINIZ MARCOS, FD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Certifico, ainda, que caso decorra o 

prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte autora, os presentes 

autos serão novamente remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209530 Nr: 1662-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JUNIOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON DA COSTA ARAUJO 

FILHO - OAB:OAB/MT 8.505-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 
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OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO - OAB:10471, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Certifico que, para os fins previstos no artigo 903, § 3.º, intimo o 

requerido de que foi expedido o auto de arrematação em fl. 243 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141995 Nr: 1355-77.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR KROETZLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:228603/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 Autos nº: 141995

Vistos,

Diante do pedido retro formulado, a extinção do processo com resolução 

do mérito nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil, é uma medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e permaneça o 

processo suspenso até o final do prazo acordado para pagamento.

 P. R. I.

Tangará de Serra - MT, 05 de Dezembro de 2016.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157374 Nr: 5987-15.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MALDONADO FOLHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 157374.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 109.

 Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

por meio do sistema RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Por fim, caso essa providência (RENAJUD) não surta resultado, fica a 

parte exequente desde já advertida de que o processo será suspenso por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de RENAJUD), determino desde já o arquivamento do 

feito com exclusão do relatório estatístico, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2016.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64631 Nr: 6137-06.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RANGEL FERNANDES, LUIZ 

ROBERTO HENRIQUES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº. 64631.

Vistos,

Defiro parcialmente o pedido de fls. 192/193.

Expeça-se novo mandado, que deverá ser instruído com cópia da 

informação de fls. 192-Vº/193, sendo certo, porém, que não há razão 

para distribuição vinculada do mandado.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2016.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122276 Nr: 1342-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARIA DA SILVA SANCHES ROMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIT COMERCIO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, JOSE MARCOS ALCALDE, MARCOS 

ALEXANDRE RODRIGUES, IVONOE CAPUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 227680.

 Vistos,

 A parte autora às fls. 129/130 requereu a emenda da inicial para alterar o 

pedido da ação.

 Contudo, a parte requerida já foi citada (fls. 108), de modo que, conforme 

preceitua o art. 329, II, do Código de Processo Civil, a parte autora 

somente poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, se houver 

o consentimento da parte requerida.

 Assim, determino seja a parte requerida intimada para, no prazo de 15 

dias, manifestar-se quanto ao pedido de aditamento de fls. 129/130.

 Outrossim, diante do pedido de emenda à inicial, postergo a análise do 

pedido de reconsideração de fls. 67, após a manifestação da requerida, 

nos termos acima determinado.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de dezembro de 2016.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232297 Nr: 21333-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 232297.Vistos,Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a 

parte executada seja citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, devendo ser a mesma advertida de que o prazo para 

embargar é de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo 

estatuto legal.Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora 
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de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a 

intimação far-se-á na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será 

intimado pessoalmente.Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito 

real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se 

forem casados em regime de separação absoluta de bens (art. 842 do 

CPC).Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o 

Sr. Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).Frustradas as 

citações pessoal e com hora certa, deverá a parte exequente requerer a 

citação por edital da parte devedora.Findo o prazo do edital, terá o 

devedor o prazo a que se refere o art. 829 do CPC, convertendo-se o 

arresto em penhora em caso de não pagamento.Não havendo pagamento 

da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de Justiça, intime-se a parte 

exequente para que requeira as providências que entender necessárias 

no prazo de 05 (cinco) dias.Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 

do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da execução, sendo que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 06 

de dezembro de 2016.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 57105 Nr: 6576-51.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Autos nº. 57105.

Vistos,

 Defiro o pedido de suspensão retro formulado.

Encerrado o prazo de suspensão requerido, abra-se vista à parte autora 

para requerer o que de direito em termos de prosseguimento, 

consignando-se para cumprimento o prazo de 10 (dez) dias, ficando 

desde já advertida que, em caso de inércia, o processo será extinto.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2016.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167803 Nr: 8095-80.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER, CAROLINA 

MOGNON SCHEFFER, GILLIARD ANTONIO SCHEFFER, GISLAYNE 

RAFAELA SCHEFFER, GUILHERME MOGNON SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B OAB/MT, FERNANDO EUGÊNIO ARAÚJO - OAB:6670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Autos nº: 167803.

 Vistos,

 Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, desde já determino 

que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a 

regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 20% (vinte 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito com exclusão do relatório 

estatístico, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC).

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2016.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27500 Nr: 903-14.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CORREIA DA SILVA, FATIMA STRAMANDINOLI 

CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HOMERO CASAGRANDE, MARIA 

RAMALHO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Autos nº: 27500.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 358, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

 Cumpra-se, sendo que o feito deverá permanecer em arquivo provisório.

 Tangará da Serra-MT, 06 de dezembro de 2016.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 231136 Nr: 19744-71.2016.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A, 

JDC.SÃO PAULO-SP 41ª VARA CÍVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA GERMINARE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, que intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado que 

retifico a certidão de intimação, publicada no DJE nº 9913, quanto ao 

número da agência para o depósito da diligência do Oficial de Justiça. 

Onde constou agência 1321-8, o correto é agência 7138-2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 230221 Nr: 18667-27.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão da expedição de Mandado de Citação, intimo a 

parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 53,36 (cinquenta e três reais 

e trinta e seis centavos) a ser depositado na c/c 32.895-2, agência 

7138-2, em nome da Diretoria do Foro desta Comarca, devendo ser 
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enviado o comprovante de depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 230439 Nr: 18853-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR BERTA, ZUBEIDE BERTA, NELSON 

JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO, BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, 

Rosemari Konageski Vigolo, Edilene Pereira Moraes Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, que intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado que 

retifico a certidão de intimação, publicada no DJE nº 9913, quanto ao 

número da agência para o depósito da diligência do Oficial de Justiça. 

Onde constou agência 1321-8, o correto é agência 7138-2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 229203 Nr: 17832-39.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão da expedição de Mandado de Citação, intimo a 

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 26,68 (vinte e seis reais e 

sessenta e oito centavos) a ser depositado na c/c 32.895-2, agência 

7138-2, em nome da Diretoria do Foro desta Comarca, devendo ser 

enviado o comprovante de depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181778 Nr: 23868-68.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONI TEIXEIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098/O, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto recurso de apelação às fls. 

132/147/147v pela parte requerida. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007 e diante da vigência do Código de Processo 

Civil/2015, intimo os advogados da parte autora para que apresentem as 

contrarrazões, no prazo de quinze dias.

Sônia Aparecida Martins Rodrigues

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141067 Nr: 386-62.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMI FELIX MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Certifico que, que intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado que 

retifico a certidão de intimação, publicada no DJE nº 9912, quanto ao 

número da agência informado para o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça. Onde constou agência 1321-8, o correto é agência 7138-2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122444 Nr: 1533-94.2010.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069.A-MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 122444.

Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

 Requerente: Banco Finasa BMC S/A.

Requerido: Everaldo Rosa dos Santos.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Finasa BMC 

S/A em face de Everaldo Rosa dos Santos, nos termos da inicial de fls. 

08/11.

Realizados vários atos processuais, às fls. 116 a parte autora informou a 

desistência e requereu a extinção do feito, não exigindo-se o orientado 

pelo § 4º do art. 485 do Código de Processo Civil, visto não ter sido 

angularizada a demanda.

É o relatório.

D E C I D O.

Havendo a parte autora manifestado expressamente sua intenção de 

desistir da presente ação e, considerando que não houve a composição 

da lide, entendo que o processo deve ser extinto, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, homologo a desistência requerida, julgando extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil.

Proceda-se a baixa das constrições.

Custas, se houver, pelo autor.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após tomadas 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 07 de dezembro de 2016.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232287 Nr: 21331-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANDRADE BOCKHORNY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 232287.

 Vistos,

 Com fundamento no parágrafo único do art. 145 do Código de Processo 

Civil, declaro-me suspeito para processar e julgar este processo, 

ordenando a remessa dos autos ao meu substituto legal.

 Embora não esteja obrigado a declinar o motivo da suspeição firmada nos 

autos, à luz do princípio da transparência, registro que estou me 

declarando suspeito pelo fato do Sr. Anderson Andrade Bockhorny e seu 

genitor terem sido contratados por este magistrado para construção de 

minha residência, estando o contrato em plena vigência.

 Anote-se na capa dos autos a suspeição afirmada.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 07 de dezembro de 2016.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 223074 Nr: 12478-33.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente para se manifestar sobre a ceridão 

de fl. 38, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10119 Nr: 480-30.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES SERRANA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN, CLAUDIO ADEMIR 

FELIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, de forma equivocada, fora a exequente intimada para 

pagamento dos emolumentos do distribuidor no valor de R$ 1.350,00, 

quando na realidade, deveria ter sido intimada para pagamento do valor de 

R$ 13,50, conforme cálculo efetuado pelo distribuidor em fl. 108 dos autos. 

Sendo assim, considerando que a exequente efetuou o pagamento do 

valor de R$ 1.350,00 na conta do distribuidor, conforme demonstra o 

comprovante de fl. 123, intimo-a para que forneça uma conta, banco e 

demais dados, a fim de ser devolvida a quantia paga em excesso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 225228 Nr: 14458-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON CLAITON DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente para se manifestar sobre a ceridão 

de fl. 28, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204 Nr: 339-50.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS- CIAPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA DA SILVA ZERAIK - 

OAB:OAB/RJ 104.199, FÁBIO ZERAIK - OAB:137.830-RJ, FELIPPE 

ZERAIK - OAB:30.397-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 204.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que as diversas tentativas de citação 

pessoal da parte requerida, em datas alternadas e distantes entre si, 

restaram infrutíferas, tendo em vista as certidões do Oficias de Justiça, 

estando o requerido em local não sabido.

 Assim, a medida que se impõe é o acolhimento do pedido formulado às fls. 

278, tal como já havia determinado às fls. 260.

 Ante o exposto, defiro a intimação por edital, este com prazo de 30 dias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de dezembro de 2016.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 229339 Nr: 17927-69.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão da expedição de Mandado de Citação, intimo a 

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 26,68 (vinte e seis reais e 

sessenta e oito centavos) a ser depositado na c/c 32.895-2, agência 

7138-2, em nome da Diretoria do Foro desta Comarca, devendo ser 

enviado o comprovante de depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 108885 Nr: 7551-05.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALCEU SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

-  OAB:15.687-A/MT,  LUIZ  RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

efetue o pagamento do valor de R$ 667,00 (seiscentos e sessenta e sete 

reais ), solicitada pelo Oficial de Justiça, para as diligências futuras, 

depositando na c/c 32895-2, Ag. 7138-2 do Banco do Brasil, em nome da 

Diretoria do Foro ca Comarca de Tangará da Serra, CNPJ 

00.017.081/0001-04, no prazo de 05 ( cinco) dias, com comprovante nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 220060 Nr: 10004-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO VILA ALTA LTDA, TANAKA & 

CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

providenciar o pagamento da complementação das diligências de Oficial de 

Justiça no valor de R$ 1.161,72. (um mil, cento e sessenta e um reais e 

setenta e dois centavos), depositando na c/c 32895-2 do Banco do Brasil, 

Ag. 7138-2, em nome da Diretoria do Foro da Comarca de Tangará da 

Serra - Tga Diligências, CNPJ 00117.081/0001-04, comprovando nos 

autos, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 229503 Nr: 18060-14.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ADÃO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 Certifico que, intimo a parte embargada para apresentar Impugnação aos 

Embargos à Excução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195756 Nr: 11381-32.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO IDEAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que, torno sem efeito as certidões de fl. 185 e de fl. 186. 

Certifico, ainda, que intimo a parte executada para efetuar o pagamento do 

importe de R$ 13.605,77 (treze mil seiscentos e cinco reais e setenta e 

sete centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pena de 

aplicação de multa e honorários advocatícios, nos termos do artifo 523, 

§1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227680 Nr: 16438-94.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT/15322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 227680.

 Vistos,

 A parte autora às fls. 129/130 requereu a emenda da inicial para alterar o 

pedido da ação.

 Contudo, a parte requerida já foi citada (fls. 108), de modo que, conforme 

preceitua o art. 329, II, do Código de Processo Civil, a parte autora 

somente poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, se houver 

o consentimento da parte requerida.

 Assim, determino seja a parte requerida intimada para, no prazo de 15 

dias, manifestar-se quanto ao pedido de aditamento de fls. 129/130.

 Outrossim, diante do pedido de emenda à inicial, postergo a análise do 

pedido de reconsideração de fls. 67, após a manifestação da requerida, 

nos termos acima determinado.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de dezembro de 2016.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111834 Nr: 2049-51.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIRO JOSE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 Autos nº. 111834.

Vistos,

 Manifeste-se a parte contrária sobre o pedido de fls. 543.

Havendo concordância, defiro o pedido de suspensão retro formulado.

Encerrado o prazo de suspensão requerido, abra-se vista à parte autora 

para requerer o que de direito em termos de prosseguimento, 

consignando-se para cumprimento o prazo de 10 (dez) dias, ficando 

desde já advertida que, em caso de inércia, o processo será extinto.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 07 de dezembro de 2016.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210589 Nr: 2561-87.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATINI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Autos nº: 210589.

 Vistos,

 Diante do lapso temporal decorrido desde o requerimento de dilação de 

prazo pelas partes (fls. 80/81), determino a comprovação de pagamento 

dos valores ajuizados nos autos no prazo de 10 (dez) dias, 

observando-se que, em caso de inércia, restará tácita a anuência quanto 

ao depósito, sendo o feito extinto com resolução do mérito, em 

conformidade com o art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de dezembro de 2016.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126159 Nr: 5092-59.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126159 Nr: 5092-59.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 669/2010 (Cód. 126159)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.
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Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de julho de 2016.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128037 Nr: 6952-95.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIO CARLOS ANGOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148600 Nr: 8502-57.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, RENATA 

GARCIA DA COSTA FRANCO - OAB:17.057

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153204 Nr: 1964-26.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 149124 Nr: 9075-95.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO CASTRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 141552 Nr: 896-75.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128231 Nr: 7131-29.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA RUBINATA RIBEIRO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150348 Nr: 10400-08.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10400-08.2012 (Cód. 150348)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, ante o teor da informação de fl. retro e, considerando que, 

nos termos do § 1º do artigo 1.012 do NCPC, a sentença que condena ao 

pagamento de alimentos produz efeitos imediatamente após a sua 

publicação, determino a intimação do requerido para que implante o 

benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para 

que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Prosseguindo, ante a desistência do recurso interposto, tendo em vista a 

concordância com as condições impostas pelo Requerido/Apelante, 

determino a secretaria que, após o transito em julgado da sentença 

proferida, intime-se a parte Autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128143 Nr: 7069-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7069-86.2010 (Cód. 128143)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 116188 Nr: 6216-14.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAURA FERNANDES OLIVEIRA MARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6216-14.2009 (Cód. 116188)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha de fls. 112/113, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições 

insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137400 Nr: 7742-45.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CELESTE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7742-45.2011 (Cód. 137400)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155786 Nr: 4407-47.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA BERMIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4407-47.2013 (Cód. 155786)

VISTOS, ETC.

Ante a impossibilidade do profissional anteriormente nomeado realizar a 

perícia determinada, nomeio o Dr. Nelson Luiz da Cruz Júnior, clínico geral, 

ante a ausência de especialista na área atuante que aceite nomeação por 

este juízo, para efetuar o ato pericial, independentemente de compromisso, 

nos termos da decisão de nomeação outrora proferida nestes autos.

Prossiga-se no cumprimento da decisão inicial.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2016.
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Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131864 Nr: 1652-21.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA PONCIANO DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1652-21.2011 (Cód. 131864)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

junto ao cumprimento de sentença para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o que faço com fulcro no artigo 535, §3°, I, do Novo Código de 

Processo Civil e, via de consequência, determino que seja expedido ofício 

requisitório ao Presidente do TJMT, observando-se rigorosamente às 

determinações contidas no Capítulo VII, Seção II, do RITJ/MT, atentando-se, 

ainda, para o fato de que trata-se de crédito de natureza alimentar.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 213401 Nr: 4812-78.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4812-78.2016 (Cód. 213401)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados junto ao cumprimento de sentença para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o que faço com fulcro no artigo 535, 

§3°, I, do Novo Código de Processo Civil e, via de consequência, determino 

que seja expedido ofício requisitório ao Presidente do TJMT, 

observando-se rigorosamente às determinações contidas no Capítulo VII, 

Seção II, do RITJ/MT, atentando-se, ainda, para o fato de que trata-se de 

crédito de natureza alimentar.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128970 Nr: 7873-54.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7873-54.2010 (Cód. 128970)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, HOMOLOGO a planilha acostada ao 

feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de 

Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 195289 Nr: 11064-34.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11064-34.2015 (Cód. 195289)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido junto a APS – 

ADJ, sediado à Avenida Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 

16° andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 a 

título de astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 89, IMEDIATAMENTE.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 191852 Nr: 8247-94.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO CAMPOS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8247-94.2015 (Cód. 191852)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se a Agência de Atendimento de 

Demanda Judiciais (APS – ADJ), localizada à Avenida Getúlio Vargas, nº. 

553, esq. Batista das Neves, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante 

o benefício, no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que 

remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do 

comando judicial, bem assim para que apresente memorial de cálculo do 

débito exequendo, sob pena de serem homologado os apresentados pela 

parte Autora.

 Com o seu aporte, em igual prazo, renove-se vista dos autos a parte 

Autora para manifestação quanto aos cálculos apresentados pelo 

requerido.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 149998 Nr: 10006-98.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10006-98.2012 (Cód. 149998)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para 

que implante o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim 

como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando 

a satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Outrossim, tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo 

de admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, não 

tendo sido aviada apelação adesiva (artigo 1.010, §2º, do NCPC), bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 188776 Nr: 5684-30.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEOLIDE MARIA BAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5684-30.2015 (Cód. 188776)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido junto a APS – 

ADJ, sediado à Avenida Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 

16° andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 a 

título de astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão inicial.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 141223 Nr: 553-79.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVALDO GUIMARAES CAMELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 553-79.2012 (Cód. 141223)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

junto ao cumprimento de sentença para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o que faço com fulcro no artigo 535, §3°, I, do Novo Código de 

Processo Civil e, via de consequência, determino que seja expedido ofício 

requisitório ao Presidente do TJMT, observando-se rigorosamente às 

determinações contidas no Capítulo VII, Seção II, do RITJ/MT, atentando-se, 

ainda, para o fato de que trata-se de crédito de natureza alimentar.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132447 Nr: 2307-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELLE GOMES FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2307-90.2011 (Cód. 132447)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados junto ao cumprimento de sentença para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o que faço com fulcro no artigo 535, 

§3°, I, do Novo Código de Processo Civil e, via de consequência, determino 

que seja expedido ofício requisitório ao Presidente do TJMT, 

observando-se rigorosamente às determinações contidas no Capítulo VII, 

Seção II, do RITJ/MT, atentando-se, ainda, para o fato de que trata-se de 

crédito de natureza alimentar.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103550 Nr: 2355-54.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2355-54.2008 (Cód. 103550)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se a Agência de Atendimento de 

Demanda Judiciais (APS – ADJ), localizada à Avenida Getúlio Vargas, nº. 

553, esq. Batista das Neves, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante 

o benefício, no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que 

remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do 

comando judicial, bem assim para que apresente memorial de cálculo do 

débito exequendo, sob pena de serem homologado os apresentados pela 

parte Autora.

 Com o seu aporte, em igual prazo, renove-se vista dos autos a parte 

Autora para manifestação quanto aos cálculos apresentados pelo 

requerido.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 117 de 419



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 232354 Nr: 21384-12.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 21384-12.2016 (Cód. 232354)VISTOS, ETC.Inicialmente, 

perscrutando os autos, vislumbro que não obstante a peça vestibular 

tenha sido nominada como Ação Declaratória c/c Cobrança com Pedido de 

Tutela Antecipada, não fora formulado em seu bojo pedido de tutela 

provisória de urgência.Lado outro, com fulcro no artigo 334 do NCPC, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 3 de março de 

2017, às 13h30min.O requerido será citado e intimado na pessoa de seu 

representante legal com antecedência mínima de 40 dias do ato supra, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de advogado, a menos 

que este possua procuração com poderes para negociar ou transigir, 

situação em que a presença do autor/requerido será dispensada, 

ressaltando que se tratando o requerido de pessoa jurídica de direito 

público interno, deve ser intimado, perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável (NCPC, art. 75, III c.c artigo 242, §3º) e também na pessoa de 

seu representante legal, para que compareça à solenidade, haja vista que 

as audiências agendadas por este juízo têm restado infrutíferas porquanto 

os procuradores do Município não possuem poderes para transigir.Mister 

elucidar que o não comparecimento das partes à audiência de tentativa de 

conciliação, sem justificativa, será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça a ser sancionado com multa.De outro viés, considerando que o 

autor revelou o seu desinteresse em conciliar, sobrevindo aos autos 

manifestação expressa do requerido em igual sentido, no prazo e forma 

legais, o ato será suspenso, contando o prazo para a apresentação da 

contestação a partir da data do protocolo da petição de cancelamento. Por 

fim, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no 

artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora 

deferida abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, 

os honorários de advogado e peritos que atenderem o 

beneficiário.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 221895 Nr: 11639-08.2016.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11639-08.2016 (Cód. 221895)

VISTOS, ETC.

Por meio da petição de fls. retro a parte demandada requer a revogação 

da medida liminar, tendo em vista que não se verifica o periculum in mora 

que justifique a concessão da liminar, porquanto o imóvel em questão 

encontra-se desocupado e o Autor não demonstrou a urgência da liminar 

pleiteada.

 Contudo, o indefiro, haja vista que a revogação de medida liminar tem 

cabimento apenas quando há modificação das circunstâncias fáticas 

embasadoras dessas espécies de decisão, o que não infere no presente.

 No mais, defiro o pedido para juntada da declaração de hipossuficiência 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Outrossim, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário.

Prossiga-se no cumprimento da decisão outrora exarado.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 199387 Nr: 14318-15.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIR CAPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se às partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, indicando 

com objetividade a finalidade das mesmas em relação aos pedidos que 

respectivamente sustentam na lide, visto que em suas manifestações 

iniciais protestaram genericamente pela produção de provas a fim de 

evitar efeitos preclusivos, mas é notório que no transcurso do processo 

possuem melhores condições de verificar àquelas que realmente lhes 

interessam para atestar em Juízo o que entendem ser de fato o seu direito.

 Após, volvam-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 196452 Nr: 12039-56.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDILENE LIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se às partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, indicando 

com objetividade a finalidade das mesmas em relação aos pedidos que 

respectivamente sustentam na lide, visto que em suas manifestações 

iniciais protestaram genericamente pela produção de provas a fim de 

evitar efeitos preclusivos, mas é notório que no transcurso do processo 

possuem melhores condições de verificar àquelas que realmente lhes 

interessam para atestar em Juízo o que entendem ser de fato o seu direito.

 Após, volvam-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 196402 Nr: 12011-88.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se às partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, indicando 
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com objetividade a finalidade das mesmas em relação aos pedidos que 

respectivamente sustentam na lide, visto que em suas manifestações 

iniciais protestaram genericamente pela produção de provas a fim de 

evitar efeitos preclusivos, mas é notório que no transcurso do processo 

possuem melhores condições de verificar àquelas que realmente lhes 

interessam para atestar em Juízo o que entendem ser de fato o seu direito.

 Após, volvam-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 189167 Nr: 5982-22.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON WAGNER CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MT 16.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se às partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, indicando 

com objetividade a finalidade das mesmas em relação aos pedidos que 

respectivamente sustentam na lide, visto que em suas manifestações 

iniciais protestaram genericamente pela produção de provas a fim de 

evitar efeitos preclusivos, mas é notório que no transcurso do processo 

possuem melhores condições de verificar àquelas que realmente lhes 

interessam para atestar em Juízo o que entendem ser de fato o seu direito.

 Após, volvam-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139711 Nr: 10216-86.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167855 Nr: 8167-67.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA PAULINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144887 Nr: 4527-27.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133545 Nr: 3514-27.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ALVES GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 124299 Nr: 3308-47.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA DE ANDRADE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 
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admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132234 Nr: 2076-63.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132171 Nr: 2001-24.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDSS, SIMONE DA SILVA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142157 Nr: 1528-04.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA ANTÔNIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 78.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 200841 Nr: 15373-98.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO VIEIRA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 55.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 106193 Nr: 4934-72.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4934-72.2008 (Cód. 106193)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

 Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 6 de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103156 Nr: 2000-44.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2000-44.2008 (Cód. 103156)

 VISTOS, ETC.
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Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

 Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 6 de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 114386 Nr: 4573-21.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES CUSTODIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4573-21.2009 (Cód. 114386)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, defiro o pleito de destaque dos 

honorários contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 

8.906/1994.

 Prossiga-se no cumprimento da decisão outrora exarado.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 130467 Nr: 142-70.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DALL'COMUNE HUNHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 Processo n. 142-70.2011 (Cód. 130467)

VISTOS, ETC.

Às fls. retro fora aportado ao feito petição pugnando pela liberação do 

bem constrito à fl. 28 ou alternativamente a conversão da restrição do 

veículo penhorado. Contudo, não obstante a peticionária não faça parte da 

relação processual, manifeste-se o exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de dezembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 24526 Nr: 161-23.2004.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 VISTOS, ETC.

Perscrutando os autos, vislumbro que o exequente pleiteia com fulcro no 

artigo 40 da LEF, pela suspensão do feito e seu subsequente 

arquivamento, tendo em vista que o devedor não foi localizado para fins 

de perfectibilizar o ato citatório.

 Nessa toada, defiro o requerido, razão pela qual, suspendo o andamento 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 

da Lei de Execução Fiscal, período em que não fruirá o lapso 

prescricional.

Após o seu transcurso, intime-se a parte exequente para se manifestar 

em prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184404 Nr: 2282-38.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DE PAULO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se às partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, indicando 

com objetividade a finalidade das mesmas em relação aos pedidos que 

respectivamente sustentam na lide, visto que em suas manifestações 

iniciais protestaram genericamente pela produção de provas a fim de 

evitar efeitos preclusivos, mas é notório que no transcurso do processo 

possuem melhores condições de verificar àquelas que realmente lhes 

interessam para atestar em Juízo o que entendem ser de fato o seu direito.

 Após, volvam-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178614 Nr: 20743-92.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DE ASSUNÇÃO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, FABIANA DE OLIVEIRA BORGES MORETI - OAB:16476 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se às partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, indicando 

com objetividade a finalidade das mesmas em relação aos pedidos que 

respectivamente sustentam na lide, visto que em suas manifestações 
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iniciais protestaram genericamente pela produção de provas a fim de 

evitar efeitos preclusivos, mas é notório que no transcurso do processo 

possuem melhores condições de verificar àquelas que realmente lhes 

interessam para atestar em Juízo o que entendem ser de fato o seu direito.

 Após, volvam-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175350 Nr: 17294-29.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se às partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, indicando 

com objetividade a finalidade das mesmas em relação aos pedidos que 

respectivamente sustentam na lide, visto que em suas manifestações 

iniciais protestaram genericamente pela produção de provas a fim de 

evitar efeitos preclusivos, mas é notório que no transcurso do processo 

possuem melhores condições de verificar àquelas que realmente lhes 

interessam para atestar em Juízo o que entendem ser de fato o seu direito.

 Após, volvam-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166479 Nr: 5993-85.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se às partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, indicando 

com objetividade a finalidade das mesmas em relação aos pedidos que 

respectivamente sustentam na lide, visto que em suas manifestações 

iniciais protestaram genericamente pela produção de provas a fim de 

evitar efeitos preclusivos, mas é notório que no transcurso do processo 

possuem melhores condições de verificar àquelas que realmente lhes 

interessam para atestar em Juízo o que entendem ser de fato o seu direito.

 Após, volvam-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162372 Nr: 13706-48.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE BUSKIEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se às partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, indicando 

com objetividade a finalidade das mesmas em relação aos pedidos que 

respectivamente sustentam na lide, visto que em suas manifestações 

iniciais protestaram genericamente pela produção de provas a fim de 

evitar efeitos preclusivos, mas é notório que no transcurso do processo 

possuem melhores condições de verificar àquelas que realmente lhes 

interessam para atestar em Juízo o que entendem ser de fato o seu direito.

 Após, volvam-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2016.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 104965 Nr: 3738-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LOCABEM LOCADORA VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, 

LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Vistos,

Defiro o pedido de inclusão do executado em cadastro de inadimplentes, 

visto que a execução permanece sem garantia.

Expeça-se o necessário para tanto.

Após, certificado o decurso do prazo fixado no despacho retro, 

permaneçam os autos suspensos por 1 ano e após tal prazo remetam-se 

os autos ao arquivo provisório sem suspensão do lapso prescricional.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1679 Nr: 584-95.1995.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS AUGUSTO MIRANDA 

NICHOLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CRISTIAN LAURE - 

OAB:OAB/SP-155.277, ROBERTO JIMENEZ TANESE DE SOUZA - 

OAB:272195/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR MASSAN 

NICHOLS - OAB:OAB/MT 11.270, Maria Lucia Vicenty Lozovey 

Buzato - OAB:PR 6997

 Vistos,

Visando evitar qualquer arguição quanto a cerceamento de defesa do 

executado, oportunize-se expressamente a manifestação do s mesmos 

quanto a matéria ventilada a fls. 999 e seguintes.

Sem prejuízo de tal deliberação, renove-se a Carta Precatória para nova 

avaliação e realização de Hasta Pública do imóvel penhorado.

Certificado o decurso do prazo ou apresentada manifestação do 

executado, voltem-me conclusos.

Outrossim, certifique-se a juntada de cópia da sentença e certidão de 

trânsito em julgado em relação aos embargos de terceiro já mencionados. 

(153011).
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203084 Nr: 17143-29.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO ADMINISTRADORA DE CARTÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 identificado o ponto controvertido, inviável o julgamento no estado em que 

o feito se encontra, visto que tal ponto permite ampla dilação probatória, 

mormente quando se vislumbra que a nota fiscal de fls. 73 se refere a 

operação realizada em 29/5/2014Assim, visando a análise da regularidade 

da operação impugnada pelo requerido, procedo neste mesmo momento 

verificação sobre o documento contábil apresentado, que apresenta 

informação inclusive sobre a forma em que se deu a retirada do produto ( 

“por conta do destinatário”) e determino a expedição de ofício do Banco do 

Brasil para que informe se consta em seu sistema a operação identificada 

a fls. 32v (cuja cópia deverá instruir o oficio), se tal operação foi objeto de 

estorno e a identificação do titular do cartão utilizado na operação 

impugnada.Após, obtidas as informações solicitadas, oportunize-se nova 

manifestação das partes quanto ao interesse na produção de prova oral, 

destacando-se a oitiva do representante da empresa que teria contratado 

com a autora na operação impugnadaÀs providências.Tangará da 

Serra-MT, 5 de dezembro de 2016Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212868 Nr: 4379-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Vistos,

Considerando-se a natureza do litigio designo audiência de conciliação 

para o dia 16 de fevereiro de 2017, às 14:00 horas.

Oportunize-se ainda às partes a especificação de provas e identificação 

de pontos controvertidos.

Sem prejuízo de tais diligências, oficie-se ao INDEA para que informe o 

registro de semovente em nome da requerida embargante em 2010 e 2011, 

destacando-se a data de 25 de agosto de 2011 e informações quanto a 

GTAs emitidas envolvendo as partes no ano de 2011.

Intimem-se. Cumpra-se..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182441 Nr: 259-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA, OTACIR FERNANDES DA SILVA, ELZELENA 

APARECIDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA JUNTADO AS FOLHAS 88, BEM COMO PARA EFETUAR O 

DEPOSITO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGENCIA NO VALOR 

DE R$ 1.650,00 NA CONTA DA DIRETORIA DO FORO Nº 32.895-2, BANCO 

DO BRASIL S/A, AG. 7138-2, DENTRO DO PRAZO LEGAL, JUNTANDO O 

COMPROVANTE NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228224 Nr: 16905-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES SOARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA CERTIDÃO DA GESTORA GERAL ACOSTADA 

AS FLS, 21, ONDE CERTIFICOU QUE A TRANSFERENCIA FOI EFETUADA 

PARA CONTA EM NOME DO CONTADOR JUDICIAL JOSUE MATHEUS DE 

MATTOS , PARA CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO, NÃO SENDO POSSIVEL 

EFETUARO O PAGAMENTO DA DILIGENCIA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213815 Nr: 5103-78.2016.811.0055

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

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA EQUIVALENTE AO 

VALOR DE 53,68 REAIS A SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE 

32895-2, AGENCIA 7138-2, BANCO DO BRASIL , EM NOME DA DIRETORIA 

DO FORUM DE TANGARA DA SERRA-MT, PARA FINS DE DAR 

CUMPRIMENTO NO MANDADO JÁ EXPEDIDO NOS AUTOS, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227325 Nr: 16141-87.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON PEDROZO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA EQUIVALENTE AO 

VALOR DE 53,68 REAIS A SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE 

32895-2, AGENCIA 7138-2, BANCO DO BRASIL , EM NOME DA DIRETORIA 

DO FORUM DE TANGARA DA SERRA-MT, PARA FINS DE DAR 

CUMPRIMENTO NO MANDADO JÁ EXPEDIDO NOS AUTOS, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2889 Nr: 1239-62.1998.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 
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ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PREPARO E APÓS A RETIRADA DA CARTA PRECATORIA JÁ EXPEDIDA 

PARA A COMARCA DE JUINA/MT, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208523 Nr: 862-61.2016.811.0055

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

 PARTE AUTORA: VALDIR MARQUEZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR DARTORE, LAURITA DARTORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ABAIXO: 

CERTIDÃO

 CERTIFICO que em cumprimento ao r. mandado no dia 28/11/2016 em 

companhia do Oficial de Justiça Wilson Cesar às 14h30min nos dirigimos 

ao endereço indicado e ali estando após as formalidades legais e de estilo 

NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER COM A BUSCA E APREENSÃO DO BEM 

DESCRITO NO MANDADO, em razão de NÃO EXISTIR SOJA DEPOSITADO 

no referido armazém, de propriedade os executados (Waldir Dartore e 

Laurita Dartore) segundo informações do senhor Sebastião Ernanes 

Rangel -. Assim sendo devolvo o presente mandado a secretaria da vara. 

O referido é verdade e dou fé. Tangara da Serra, 28 de Novembro de 

2.016.

 Gisliane Pereira Alexandre

 Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224892 Nr: 14145-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR HENRIQUE PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA CERTIDÃO DA GESTORA GERAL ACOSTADA 

AS FLS, 43, ONDE CERTIFICOU QUE FEZ A DEVOLUÇÃO DA GUIA DE 

PAGAMENTO DA DILIGENCIA A SECRETARIA DA QUINTA VARA CIVEL , 

DEVIDO A TRANSFERENCIA TER SIDO EFETUADA EM OUTRA CONTA 

CORRENTE E NÃO NA CONTA EM NOME DA DIRETORIA DO FORUM DE 

TANGARA DA SERRA-MT, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221517 Nr: 11287-50.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ZANATO, LUÃ CARLOS ZANATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI LISANDRO - OAB:15343-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdomiro Antonio da Silva - 

OAB:21128/B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA RECONVENÇÃO APRESENTADA PELA PARTE 

REQUERIDA AS FLS.120/135, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144393 Nr: 4002-45.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO MARTINES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito do valor de 

R$53,36 (cinquenta e três reais e trinta e seis centavos)na conta corrente 

nº 32.895-2, Banco do Brasil S.A., agência 7138-2, de titularidade da 

Diretoria do Foro de Tangará da Serra/MT, correspondente a condução do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação, devendo 

apresentar comprovante do depósito, no prazo de cinco dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154609 Nr: 3231-33.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. G. TERRA MECANICA ME, SILVANIA GOMES 

TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA EQUIVALENTE AO 

VALOR DE 53,68 REAIS A SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE 

32895-2, AGENCIA 7138-2, BANCO DO BRASIL , EM NOME DA DIRETORIA 

DO FORUM DE TANGARA DA SERRA-MT, PARA FINS DE DAR 

CUMPRIMENTO NO MANDADO JÁ EXPEDIDO NOS AUTOS, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228174 Nr: 16864-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO BELARMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:18603-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA EQUIVALENTE AO 

VALOR DE 435,00 REAIS A SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE 

32895-2, AGENCIA 7138-2, BANCO DO BRASIL , EM NOME DA DIRETORIA 

DO FORUM DE TANGARA DA SERRA-MT, PARA FINS DE DAR 

CUMPRIMENTO NO MANDADO JÁ EXPEDIDO NOS AUTOS, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 31335 Nr: 4207-21.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO EDILMAR QUINTEIRO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA, BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VÁLTER FÁBIO DE OLIVEIRA - OAB:7227-B/MT, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA EXPEDIÇÃO DE 

ALVARA EM FAVOR DA PARTE AUTORA NO VALOR DE R$ 2.652,51, 

SOB O NUMERO DE ALVARA 282480-9/2016.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 108928 Nr: 7581-40.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MP - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14600, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB: 2 521-MT, THIAGO LEITE 

DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE Impetrada/requerido, por meio de seu Advogado, 

para se manifestar quanto a incompetência absoluta superveniente deste 

Juízo para prosseguir com o cumprimento de sentença deste feito. No 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124095 Nr: 3088-49.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDINO FRANCISCO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIVINA VIEIRA BASTOS, MARIA DIVINA 

VIEIRA BASTOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 Autos 124095

Vistos,

I - Indefiro de plano o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, visto que tal procedimento deve se dar por meio de incidente 

processual.

II – Indefiro o requerimento atinente a pedido de esclarecimentos junto a 

Fazenda Municipal e Estadual, sendo certo que nada obsta o 

funcionamento formal de diversas pessoas jurídicas em um mesmo 

endereço, sendo que eventual fraude a execução ou mesmo utilização 

abusiva da personalidade jurídica, deverão ser analisadas em 

procedimentos adequados. Destaque-se ainda se o interesse da parte for 

reportar eventual conduta ilícita dos requeridos, nada obsta ao mesmo 

apresentar representação diretamente a autoridade competente.

 III - Intime-se o executado para o cumprimento do titulo executivo judicial 

no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no §1º do 

artigo 523 do CPC.

IV - Certificado o decurso do prazo sem o cumprimento voluntário, 

expeça-se o necessário para a negativação pretendida pelo exequente e 

voltem-me conclusos para deliberação quanto às diversas diligencias 

pleiteadas visando a garantia da execução e futura satisfação do crédito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 7 de dezembro de 2016

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148776 Nr: 8693-05.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VARELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, Cleodemir de Paula Martins - OAB:15347/MT, 

DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ JORDÃO - OAB:11657

 Vistos,

Oportunize-se ao exequente a emenda da inicial atentando-se para o 

termo inicial dos juros moratórios, visto que distinto da correção monetária.

Sem prejuízo de tal deliberação ao contador para cálculo das custas 

pendentes, intimando-se a parte sucumbente , não beneficiada com a 

gratuidade, para comprovar o respectivo recolhimento.

Após conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1456 Nr: 154-46.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO, MARCIO RICARDO 

INTROVINI ZANATTA, CIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA, NILTON JOSÉ LONDERO, ZAID ARBID, LIANE 

LONDERO, MARIA APARECIDA OLIVEIRA, ANGELA MARIA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MANOEL 

RIBEIRO FILHO - OAB:1143, MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos,

Defiro o pedido de penhora de crédito junto a mencionada Cooperativa 

(Coprodia), até o montante do débito executado, devendo ser Decprecado 

tal mandado ante a localização da sede da empresa que teria débitos com 

a requeridas, consignando-se que a penhora do crédito se refere tanto a 

créditos pendentes quanto futuros até a total garantia do Juízo, 

observando-se o cálculo de fls. 547 atiente a atualização do débito 

executado..

Intimem-se Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 195860 Nr: 11462-78.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos,

Considerando-se que houve o cumprimento voluntário antes de qualquer 

pedido de cumprimento de sentença, não há o que se falar em extinção de 

execução de titulo judicial, como pretendido pelo requerido, fazendo-se 

necessário apenas o arquivamento do feito. Assim, proceda-se o 

arquivamento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7604 Nr: 103-93.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, CAROLINA VITORIA DE CASTRO 

ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, FERTILIZANTES 

CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos,

I - Ante o desinteresse na penhora do imóvel pelo exequente, proceda-se 

o levantamento da mesma, procedendo-se as expedições necessárias e 

solicitando-se a devolução da Carta Precatória já expedida.

II - Outrossim, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos do inventário, 

devendo ser decprecado tal ato junto ao Juízo competente, devendo ser 

eventuais valores livres existentes nos autos indicados serem vinculados 
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ao presente feito. Consigne-se a natureza das verbas pretendidas no 

presente feito e solicite-se ao Juízo que em caso de inexistência de 

créditos junto aos autos, aptos a justificar a penhora pretendida que 

informe a este Juízo, intimando-se então o exequente para indicar outros 

bens penhoráveis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8058 Nr: 507-47.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA, CAROLINA 

VITORIA DE CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:MT- 10.129

 Vistos,

I - Ante o desinteresse na penhora do imóvel pelo exequente, proceda-se 

o levantamento da mesma, procedendo-se as expedições necessárias e 

solicitando-se a devolução da Carta Precatória já expedida.

II - Outrossim, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos do inventário, 

devendo ser deprecado tal ato junto ao Juízo competente, devendo ser 

eventuais valores livres existentes nos autos indicados serem vinculados 

ao presente feito, para satisfação do crédito executado. Consigne-se, que 

em caso de inexistência de créditos junto aos autos, aptos a justificar a 

penhora pretendida que tal fato seja comunicado a este Juízo, 

intimando-se então o exequente para indicar outros bens penhoráveis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137094 Nr: 7402-04.2011.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER, ELOI LUIS SCHERER, 

MERICE JACINTA HENS SCHERER, NELCI TEREZINHA WALTER SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:OAB/SP 198.040A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS

 Vistos,

Considerando-se a sucessiva substituição de patronos pelo requerido, 

certifique-se e se necessário retifique-se o registro dos patronos do 

exequente.

Após, intime-se o patrono do exequente para promover o andamento do 

feito, providenciando a distribuição da Carta Precatória para avaliação e 

hasta pública do bem penhorado.

Certificado o decurso do prazo para tal providência, intime-se 

pessoalmente o representante da Instituição Financeira para promover o 

andamento da execução, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193640 Nr: 9840-61.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISEU JOSÉ SCHERER, NELCI TEREZINHA WALTER 

SCHERER, ELOI LUIS SCHERER, JACINATA HENZ SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos,

Considerando-se a natureza do litigio designo audiência de conciliação 

para o dia 14 de fevereiro de 2017, às 14:00.

Sem prejuízo de tal deliberação, oportunize-se as partes a especificação e 

justificação das provas que ainda pretendem produzir.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217426 Nr: 7895-05.2016.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO TANGARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Certifico que a audiencia designada as fls. 49, foi designada para o dia 03 

de março de 2017, as 14:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 16675 Nr: 3070-43.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123-PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO HIROMORI GOMES - 

OAB:31.309/PR, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - 

OAB:31694, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 Vistos,

Considerando-se que ambas as partes manifestaram dificuldade em 

atender o prazo fixado, tanto para apresentação de laudo de avaliação 

quanto para se manifestar sobre a impugnação.

Defiro o pedido de dilação e consigno o prazo de 15 dias para o 

impugnante apresentar laudo de avaliação apto a instruir a impgnação 

apresentada, devendo então, apresentado ou não tal laudo, 

oportunizar-se nova manifestação do exequente, também no prazo de 15 

dias, quanto a impugnação da avaliação já realizada, bem como para que 

apresente memória de cálculo atualizada do débito executado.

Após conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15129 Nr: 1040-35.2001.811.0055

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

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, Frederico Eugênio Fernandes Filho - OAB:6226-A/MT, 

João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos,

Indefiro, por ora, o pedido de fls. 332 visto que sequer houve intimação 

formal do executado para a indicação da localização do imóvel penhorado.

Assim, intime-se o executado para que esclareça nos autos a localização 

do imóvel ou justifique a impossibilidade.

Outrossim, oportunize-se ao exequente manifestação quanto ao interesse 

de desingnação de perito para a localização e avaliação do imóvel ou 

mesmo a indicação da localização do imóvel com base nas coordenadas 

contidas na matricula.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208756 Nr: 1044-47.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES APARECIDA CORDEIRO BRIANT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 
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- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:OAB/MT 17.211-A, JÚLIO CÉSAR GOULART LANES - 

OAB:OAB/MT-13329-A

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208756 Nr: 1044-47.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES APARECIDA CORDEIRO BRIANT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:OAB/MT 17.211-A, JÚLIO CÉSAR GOULART LANES - 

OAB:OAB/MT-13329-A

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelo requerente 

na inicial considerando inexistente o débito objeto da negativação no 

montante de R$ 201,90 e condenar a parte requerida ao pagamento a titulo 

de danos morais o montante de R$ 8.000,00, quantia essa que deverá ser 

corrigida pelo INPC a partir da data do arbitramento, incidindo-se ainda taxa 

de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a 

partir da data da negativação/protesto, julgando improcedentes os pedidos 

de repetição por ausência comprovação quanto ao fato do autor ter 

suportado efetivamente o pagamento das cobranças indevidas. Por fim, 

torno definitiva a liminar concedida para exclusão da negativação e 

protestos, ora reconhecida como indevida. Condeno o requerido ainda ao 

pagamento de Custas e Honorários, arbitrados no patamar de 20% do 

valor da condenação. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado e não sendo apresentado pedido de 

cumprimento de sentença no prazo de 60 dias, arquive-se. PRICMarcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131982 Nr: 1787-33.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CARREFOUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DEL CASTANHEL - 

OAB:, SANDRA ARLETTE MAIA RECHSTEINER - OAB:23606

 Vistos,

Conclusão desnecessária, visto ques autos dependem apenas do 

cumprimento de medidas ordinatórias, necessárias ao amplo contraditório.

Ao contador para que se manifeste sobre a impugnação e então vista ao 

executado para que também se manifeste sobre a mesma.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217426 Nr: 7895-05.2016.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO TANGARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Vistos,

Considerando-se a natureza do litigio reputo necessária a tentativa de 

conciliação, sendo que para tanto designo audiência para o dia 3 de março 

de 2016, às 14:00 horas.

Outrossim, para a instrução do presente feito, determino e realizo no 

presente ato diligência junto ao Sistema Infojud para a obtenção das 

últimas 3 declarações da empresa requerida, as quais devem ser mantidas 

em pasta própria.

Determino ainda que se oficie ao INSS para que informe sobre os 

recolhimentos da empresa requerida nos últimos 3 anos, bem como sobre 

os recolhimentos de Vitalino Dalla Bona e Valdir Dalla Bona, qualificados a 

fls. 10

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2278 Nr: 406-78.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:17441-A

 Vistos,

Tome-se por termo a penhora dos imóveis indicados, expedindo-se o 

necessário para seu registro.

Proceda-se a avaliação dos imóveis.

Intrimem-se os executados, bem como os credores que possuem 

garantias/constrições já vinculadas às mencionadas matriculas.

Oportunize-se ao exequente indicação de leiloeiro ou mesmo a realização 

de venda extrajudicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15044 Nr: 921-74.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GERALDINO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TANGARA LTDA, JÚLIO CÉSAR 

DAVOLI LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, Joana Fernanda Pizzato - OAB:21062, MARIO RIBEIRO 

DE SÁ - OAB: 2 521-MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - 

OAB:11691/MT, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT, 

WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:14700/MT

 Vistos,

Considerando-se o pedido de penhora do faturamento da empresa e 

considerando-se a natureza da mesma, diligêncie--se junto da empresa 

requerida levantando-se as pessoas jurídicas que realizaram anuncios 

nos ultimos 12 meses, certificando-se inclusive aquelas que possuem 

débitos pendentes, devendo as mesmas serem intimadas para que 

depositem em Juízo 30% dos valores devidos a empresa requerida, por 

anuncios já realizados ou contratados após a notificação, sob pena de 

não ser reputado quitados tais créditos, para fins de penhora pelo ora 

exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 5765-57.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOSS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - OAB:163613SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SERGIO DE ANDRADE 

TECHI - OAB:11336, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos,

Considerando-se a inadimplencia do executado e a frustração da 

diligência junto ao sistema Bacenjud, determino a realização de consulta 

juntoa ao sitema Infojud e Bacenjud para identificação/localização de bens 

penhoráveis, devendo a declaração de imposto de renda do executado 
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ser mantida em pasta própria ante sua natureza sigilosa.

Outrossim, identificados inúmeros bens móveis e imóveis, oportunizo ao 

exequente a indicação de bens penhoraveis, sendo que na hipótese da 

indicação se referir a veículos, deverá identificar inclusive depositário 

caso deseje a remoção dos mesmos, devendo os autos virem conclusos 

para providências junto ao sitema Renajud para as respectivas restrições.

Intimem-se Cumpra-se.

Vara Única Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 171469 Nr: 12979-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZORIPE BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Zoripe Borges dos Santos Filiação: Euripedes Ferreira 

dos Santos e Marlei Borges Ferreira, data de nascimento: 04/12/1987, 

brasileiro(a), natural de Progresso-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: 

Rua 30 Nº 1013-W Fone 65 9967.8773-9632-3731, Bairro: Jardim 

California, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:TOMAR CIENCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO, DEVENDO MANIFESTAR O DESEJO DE 

RECORRER

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:DISPOSITIVO ISTO POSTO, com arrimo no que consta 

nos autos e nos fundamentos acima alinhavados, JULGO PROCEDENTE a 

ação penal proposta e CONDENO o réu Zoripe Borges dos Santos, 

brasileiro, solteiro, natural de Progresso/MT, nascido aos 04/12/1987, filho 

de Euripedes Ferreira dos Santos e de Marlei Borges Ferreira, residente 

na Rua 15, Bairro Jardim Califórnia, nesta cidade e Comarca de Tangará 

da Serra/MT, como incurso na prática do crime descrito no artigo 33, 

“caput”, da Lei 11.343/2006. PASSO DORAVANTE A DOSAR A 

REPRIMENDA. De acordo com o art. 42 da lei citada Lei, O juiz, na fixação 

das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 

do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, 

a personalidade e a conduta social do agente. Tendo isso em mira, passo 

a dosimetria da pena. A pena prevista para o crime de tráfico é de 05 

(cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa. Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade 

- No caso é de grande reprovação, pois tinha condições subjetivas e 

objetivas de agir de modo diverso. Antecedentes – Não possui. Conduta 

Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há 

elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. 

Circunstâncias – Não se desgarraram da normalidade. Consequências – 

No caso, são as inerentes ao fato típico. Comportamento da Vítima – Os 

autos não demonstram que tenha contribuído para o crime. Após análise 

das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente 

favoráveis ao réu, por isso, atento a reprovação e prevenção do crime, 

fixo a pena base do delito em 05 (cinco) anos de reclusão. No caso 

inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes. Por outro lado, é de se 

ressaltar que o art. 33, em seu § 4°, da Lei n. 11.343/2006, assevera que 

“nos delitos definidos no caput e no § 1° deste artigo, as penas poderão 

ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas 

restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 

organização criminosa”. Deste modo, respeitando opiniões em contrário, 

analisando as circunstâncias do caso concreto (ser em tese primário e 

detentor de bons antecedentes) e, tendo em mira ainda a pequena 

quantidade de droga apreendida, reduzo a pena em 2/3, ficando ela em 01 

(um) ano e 08 (oito) meses, que fica sendo a pena final por ausência de 

outras causas aptas a sua modificação. No que tange a pena de multa 

considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto no 

artigo 43, fixo a pena em 500 (quinhentos dias-multa), para a qual atribuo o 

valor de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo o dia multa. Considerando as 

causas de diminuição e aumento da pena, fixo-a em 166 (cento e 

sessenta e seis) dias multa, para qual atribuo o valor de 1/30 (um 

trigésimo) de salário mínimo o dia multa. Quanto ao regime para o 

cumprimento da pena, considerando o caso concreto, a pequena 

quantidade de droga apreendida, a prova segura de pequena circulação 

do entorpecente, bem como, o contido no art. 59 do CP, considero 

suficiente a determinação de regime mais brando, de modo que fixo o 

regime aberto para o início de cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, “c” e 

§3º). EM RESUMO, condeno o acusado Zoripe Borges dos Santos a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e 

sessenta e seis) dias-multa. No caso, também entendo que é possível a 

substituição da pena, já que se encontram presentes os requisitos do art. 

44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena imposta por duas 

restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal. 

Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade, considerando a pena 

aplicada e considerando ainda o regime fixado ao cumprimento da pena, 

bem como, tendo em mira que não se encontram presentes os requisitos 

da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer desta sentença 

em liberdade. Em havendo droga apreendida, determino a sua incineração 

guardando fração suficiente para eventual contraprova. Ademais, em 

relação aos aparelhos celulares apreendidos às fls. 21, determino a 

intimação do réu para comprovar a propriedade no prazo de 15 (quinze) 

dias, caso em que, se quedando inerte, desde já decreto o perdimento dos 

referidos aparelhos e determino a sua doação a uma entidade social 

cadastrada neste Juízo, caso ainda possuírem alguma funcionalidade ou 

valor monetário, caso contrário, determino a sua destruição. Isento o 

acusado do pagamento das custas e despesas processuais. Transitada 

esta sentença em julgado, expeça-se a guia definitiva de execução das 

penas, lançando-se o nome do condenado no Rol dos Culpados, e, em 

seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de 

Identificação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se realizando 

e expedindo o necessário.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 46560 Nr: 2058-86.2004.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Adenilson de Oliveira, Cpf: 87160269187, Rg: 1316450/3 

SSP MT Filiação: Joel Dranco de Oliveira e Malvina Machado de Oliveira, 

data de nascimento: 09/12/1978, brasileiro(a), natural de São miguel do 

iguaçu-PR, solteiro(a), Endereço: Travessa Santo Antonio 75-N, Bairro: 

Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:COMPARECER NO EDIFÍCIO DO FORUM DESTA COMARCA NO 

DIA 30 DE MARÇO DE 2017, ÀS 08:00 HORAS, A FIM DE SER 

INTERROGADO NA SESSÃO DE JÚRI POPULAR.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Diante do teor da decisão de fls. 387, 

REDESIGNO a Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular 

para o DIA 30 DE MARÇO DE 2017, ÀS 08:00 HORAS. Proceda-se a 

intimação pessoal/edital do réu. Intimem-se ainda a Defesa, as 

testemunhas e os jurados. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Publiquem-se os editais. Às providências. Cumpra-se, COM EXTREMA 

URGÊNCIA, realizando e expedindo o necessário.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 193739 Nr: 9914-18.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Vistos. Determino expedição de ofício do juízo da Comarca de 

Arenapolis/MT solicitando informações acerca da carta precatória de fls. 

62. Com a devolução da missiva, dê-se vistas dos autos as partes para 

que no prazo de 05 (cinco) dias apresentem suas derradeiras alegações 

finais por escrito. Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 178904 Nr: 21007-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLODOALDO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O

 Autos nº 21007-12.2014.811.0055 - 178904Vistos.Trata-se de execução 

penal onde o recuperando José Clodoaldo de Araújo, qualificado nos 

autos, foi condenado a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 03 

(três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 303, do 

Código Penal Militar.A Defesa do reeducando postulou às fls. 147/151 pela 

concessão de indulto da pena ao mesmo, alegando que conforme Decreto 

de nº 8.615/2015 o réu é merecedor do beneficio.Instada a se manifestar 

a diligente Promotora de Justiça manifestou pelo acolhimento do pedido da 

Defesa, pugnando pela extinção da pena do reeducando, nos termos do 

art. 107, inciso II, do Código Penal, fls. 166/167.Vieram os autos 

conclusos.É o relatório. Fundamento e Decido.Denoto dos autos que o 

reeducando faz jus a benesse do indulto natalino, concedido em 

24/12/2015, , não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a 

seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da 

pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes;(...)Da análise dos 

autos e ainda de acordo com o cálculo acostado à fls. 165, observo que o 

recuperando teria cumprido até o dia 25/12/2015, 11 (onze) meses e 10 

(dez) dias de pena, ou seja, mais de 1/4 de sua pena total, situação que 

se amolda no inciso XVI, do art. 1º, do Decreto nº 8.615/2015, perfazendo 

os requisitos necessários à concessão do indulto.Assim, tendo o 

recuperando direito ao indulto em questão, deve sua pena ser extinta, nos 

termos do que dispõe o art. 107, inciso II, do Código Penal.Pelo exposto, 

declaro extinta a punibilidade do recuperando JOSÉ CLODOALDO DE 

ARAÚJO, nos termos do art. 107, II, do Código Penal c\c art. 1º, inciso XVI, 

do Decreto nº 8.615/2015.Após o trânsito em julgado, procedam-se todas 

as comunicações necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, 

arquivando-se os autos.P. R. I. Cumpra-se. Às providências.Tangará da 

Serra, 25 de novembro de 2016.João Francisco Campos de AlmeidaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 226726 Nr: 15623-97.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIZ SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÁSSIO MELLO - 

OAB:14.312-B/MT

 Autos nº 15623-97.2016.811.0055 - 226726

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Marcos Luiz Souza, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, imputando ao denunciado 

a prática, em tese, dos crimes descritos nos arts. 33, “caput”, da Lei 

11.343/2006 e 180, do Código Penal.

Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o art. 55 do mesmo diploma 

legal, o acusado foi notificado pessoalmente para apresentar defesa 

prévia (fls. 84).

A defesa preliminar foi apresentada através de Advogado, fls. 85/89.

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Analisando a defesa apresentada pelo réu, observo que ela não é 

suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem 

dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

art. 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando ao acusado Marcos Luiz Souza, como incurso na 

prática do crime que ela descreve.

Na forma do art. 56 da lei de regência, DESIGNO o dia 23/01/2017, às 

15h30min, para audiência de instrução e julgamento.

No mais, determino que seja oficiada a equipe do CDP para que elabore 

parecer psicossocial para eventual aplicação da pena.

Quanto ao pedido de restituição do veículo apreendido, este será 

analisado em sede de sentença.

Cite-se e intime-se o acusado.

Procedam as intimações necessárias, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público. Às providências. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 05 de dezembro de 2016.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 215854 Nr: 6651-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUISE MARIA TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 ISTO POSTO, com arrimo no que consta nos autos e nos fundamentos 

acima alinhavados, julgo IMPROCEDENTE a ação penal proposta e com 

esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO a ré 

Louise Maria Toledo, vulgo “Lolo”, brasileira, convivente, natural de 

Tangará da Serra/MT, nascida em 15/07/1997, filha de Antônio Nivaldino 

Correa Toledo e de Iraci Borges da Silva, residente na Rua Natal, nº 1000, 

Residencial Dona Júlia, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, 

relativamente à acusação da prática dos crimes previstos no art. 35, 

“caput”, c/c art. 40, VI e art. 33, “caput”, c/c art. 40, VI, todos da Lei 

11.343/2006.Determino a expedição de ofício ao CDP para que 

providenciem a retirada da tornozeleira da ré Louise.Em havendo droga 

apreendida, determino a sua incineração guardando fração suficiente para 

eventual contraprova.Com relação à quantia em dinheiro apreendida às fls. 

26, considerando que não restou demonstrado nos autos a sua origem 

ilícita, determino a restituição à acusada, tendo em mira que a citada 

quantia foi apreendida com a acusada, conforme consta no boletim de 

ocorrência de fls. 25.Por fim, determino a destruição dos objetos 

apreendidos às fls. 26 e descritos nos itens 02 e 03.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, procedendo-se as devidas baixas, observando-se as 

formalidades de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Às 

providências. Cumpra-se expedindo e realizando o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 187717 Nr: 4784-47.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Jose Aparecido Ferreira, Rg: 1325449-9 SSP MT 

Filiação: Jorge Ferreira e Maria Cirça Ferreira, data de nascimento: 

07/05/1980, brasileiro(a), natural de Navirai-MS, solteiro(a), auxiliar de 

mecanica, Endereço: Bairro Vale do Sol, Proximo A Escola, Cidade: 

Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 15.12.14 JOSE APARECIDO FERREIRA trazia consigo 

droga do tipo cocaína, sem autorização e em desacordo com 
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determinação legal, para consumo pessoal

Decisão/Despacho:VISTOS. Intime-se o exequente para que se manifeste 

acerca da petição de p. 474/476, no prazo de 10 dias. Após, conclusos 

para deliberações. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 205267 Nr: 18897-06.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENI ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Reni Alves de Lima, Cpf: 80602592100 Filiação: Antonio 

Alves de Lima e Terezinha Gonçalves, brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Copacabana, 215; Fone (45) - 9692 6279, Bairro: Periolo, Cidade: 

Cascavel-PR

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 17.06.15 RENI ALVES DE LIMA, com consciencia e 

vontade, prevalecendo da relação de coabitação, onfendeu a integridade 

corporal de seu enteado Julio Cesar dos Santos, menor de 14 anos

Decisão/Despacho:Vistos. Defiro o requerimento do Ministério Público, pelo 

que determino a citação do acusado por edital, nos termos do art. 361 do 

CPP, consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP). Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do estado. 

Atendidas as diligências, façam os autos conclusos. Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 210841 Nr: 2706-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY OLIVEIRA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Wesley Oliveira Lacerda, Cpf: 39840465880, Rg: 

49744433-1 SSP MT Filiação: Carlos Alberto Lacerda Silva e Maria de 

Lurdes de Oliveira, data de nascimento: 23/08/1991, brasileiro(a), natural 

de Oricuri-PE, solteiro(a), ajudante de serviços gerais, Endereço: Rua das 

Sucupiras, 683-S, Bairro: Jardim dos Ipês, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 31.12.15 o denunciado obteve vantagem ilicita em 

prejuizo alheio, induzindo em erro, mediante ardil, a funcionaria da Digital 

Copias Jessica Michele das Neves, causando um prejuizo a empresa de 

R$ 4.500,00

Decisão/Despacho:Vistos. Antes de analisar o pedido do Ministério Público 

de fls. 55/56, determino a citação do acusado por edital, nos termos do art. 

361 do CPP. Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 

(cinco) dias informe se o réu encontra-se segregado em alguma unidade 

prisional do estado. Atendidas as diligências, façam os autos conclusos. 

Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 198429 Nr: 13563-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Diego Aparecido da Silva, Cpf: 02966890177, Rg: 

1842299-3 SSP MT Filiação: Sebastiao Lourenço da Silva e Divina Severo 

da Silva, brasileiro(a), natural de Arenapolis-MT, convivente, serviços 

gerais, Endereço: Rua 9, Quadra Entre 14 e 16, N.2055-w, 

Fone:65-9922-2766 Ou 65-9961-0466, Bairro: Vila Esmeralda, Cidade: 

Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 25/01/2015, DIEGO APARECIDO DA SILVA, com 

consciencia e vontade, prevalecendo das relações domésticas e 

familiares, onfendeu a integridade corporal de sua companheira C; A B.

Decisão/Despacho:Vistos. Defiro o requerimento do Ministério Público, pelo 

que determino a citação do acusado por edital, nos termos do art. 361 do 

CPP, consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP). Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do estado. 

Atendidas as diligências, façam os autos conclusos. Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 212503 Nr: 4154-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PAULO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Tratam-se de autos circunstanciados em que figura como autor do fato 

JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO por crimes contra a honra.

Conforme bem colocado na cota ministerial retro, a queixa-crime não se 

reveste de todos os requisitos legais, especialmente em razão do 

descumprimento do disposto no art. 44 do CPP, tendo em vista que a 

procuração juntada às fls. 16 não narrar adequadamente, nem mesmo 

sucintamente, o fato delituoso.

 Também como bem observado na cota do Ministério Público, a 

jurisprudência sufragada no C. STJ orienta-se no sentido de somente ser 

possível o saneamento da irregularidade antes do prazo decadencial que, 

no caso, já escoou há tempo.

Transcorrido o prazo decadencial de 06 (seis) meses, portanto, não 
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ofereceu a vítima a queixa-crime de maneira regular, com observância das 

prescrições legais, condição indispensável ao prosseguimento do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a rejeição da 

denúncia, e, consequentemente, o arquivamento dos autos.

Diante disso, considerando a data dos fatos, forçoso o reconhecimento da 

ocorrência da decadência da pretensão punitiva estatal e, via de 

conseqüência, a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, julgo extinta a 

punibilidade de JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO.

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 

anotações devidas, arquivando-se em seguida os autos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 219789 Nr: 9739-87.2016.811.0055

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MENOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora: Nos termos do artigo 70 da Lei nº 

9099/95 designo audiência preliminar para o dia 23 de janeiro de 2017 às 

16h45min. Marcilia M. Andrade Ribeiro - Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 212980 Nr: 4479-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ALVES DA SILVA, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 procedo a intimação do querelante: Nos termos do artigo 70 da Lei nº 

9099/95 designo audiência preliminar para o dia 23 de janeiro de 2017 às 

14h45min. Marcilia M. Andrade Ribeiro - Conciliadora

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 217178 Nr: 7699-35.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR SANTANA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Procedo a intimação do Autor do Fato, na pessoa de seu representante 

legal, para ciência acerca da Audiência Designada. Desta forma para 

sanar as irregularidades, redesigno esta audiência para o dia 24 de janeiro 

de 2017 às 10h45 min. Recomendo ao cartório atenção para cumprimento 

afim de evitar mais aborrecimentos. Sai a vítima intimada. Ao cartório para 

intimação do autor do fato no dia e hora designados. Do que para constar, 

eu, Marcilia Moura Andrade Ribeiro, Conciliadora, que o digitei e subscrevi.

MARCILIA MOURA ANDRADE RIBEIRO

Conciliadora

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 211366 Nr: 3129-06.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESTER AIDES PANUNCIO APELFELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 Procedo a intimação do Autor do Fato, na pessoa de seu representante 

legal, para ciência acerca da Audiência Designada. Nos termos do artigo 

70 da Lei nº 9099/95 designo audiência preliminar para o dia 24 de janeiro 

de 2017 às 15h00.

 Marcilia M. Andrade Ribeiro

 Conciliadora

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 114/2016-DF, 9 de dezembro de 2016.

Exmo. Dr. Cássio Luís Furim, MM. Juiz de Direito - Diretor do Fórum da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR, a Portaria 94/2016-DF de 22 de setembro de 2016.

Art. 2º - LOTAR a servidora THAYS MACHADO, mat. 10654, Técnica 

Judiciaria, na Terceira Vara desta Comarca.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cássio Luís Furim

Juiz de Direito - Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 116/2016/DF – de 9 de dezembro de 2016.

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES, mat. 

8546, designada para exercer a função de Gestora Judiciária da Primeira 

Vara desta Comarca, estará afastada de suas funções no período de 

09/01/2017 á 28/01/2017, para usufruto de férias.

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidora Sonia Maziero, mat. 9523, Auxiliar 

Judiciário, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Primeira Vara desta Comarca, durante o afastamento do Titular, no período 

de 09/01/2017 á 28/01/2017, para usufruto de férias.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 15232 Nr: 1116-50.2005.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NAKIRI, ROSANE TEREZINHA LAZZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:7206-B/MT

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o douto procurador da 

parte autora, para que, retire o Edital de Praça/Leilão na Secretaria e 

realize a Publicação em Jornal de grande circulação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39138 Nr: 4163-56.2010.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR INÁCIO DE SANTANA, ALUCIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIMSYSTEM COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS -ME, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, Gilda 

Eliane Rodrigues do Brasil Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 13116, Solange da Silva Machado - OAB:31.375/PR
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 Certifico que o Sr. Perito manifestou às fls. 239/241 acerca da 

impugnação aos honorários periciais de fls. 230/231, razão pela qual 

promovo a intimação das partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme determinado no item "III" do despacho de fl. 234.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 38793 Nr: 3825-82.2010.811.0045

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHELL BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):  GUIMARÃES AGRICOLA, 

GUIMAQ-GUIMARÃES MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, ALGODOEIRA 

NOVA PRATA LTDA, ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES, FAZENDA BOA 

ESPERANÇA LTDA, MAGNA NEVES GUIMARÃES, ABENONE DO CARMO E 

SILVA, SILVANA GUIMARAES DO CARMO, CRISTIANE NEVES 

GUIMARÃES, CARLA BARBOSA GUIMARÃES COELHO, CARINA NEVES 

GUIMARÃES, GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

LTDA-ME, ALTAIR COELHO SOUZA, ALGODOEIRA RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, EDUARDO 

HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:MT 5.222

 PROCESSO DE AUTOS N. 3825-82.2010.811.0045 (CÓD. 38793)

TIPO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração interposto pelos Requeridos que se 

argumenta a omissão/obscuridade/contradição entre o decidido na 

decisão e o que constou como fundamentos.

 RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem, os Embargos de Declaração estão bem construídos, todavia, 

não entendo que tenha havido contradição na decisão.

 O que se verifica é que a parte quer discutir as razões da decisão, e não 

algum aspecto típico dos Embargos de Declaração. Ademais, o 

Embargante pretende que o juiz adote a sua visão do panorama 

processual, o que não se enquadra no campo dos embargos 

declaratórios. Desta forma, deve a parte se socorrer do recurso próprio 

para a modificação da decisão.

 ISTO POSTO, nos termos do art. 1022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, 

mantendo inalterada a decisão tal como concebida.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 8 de dezembro de 2016.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-181 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1002973-31.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE LUCHINA GONCALVES OAB - 66227-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - 17765-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Autos n. 1002973-31.2016.8.11.0045 Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A Requerida: Mirian Adriani Schvinn Rospierski Cuida-se 

de processo de busca e apreensão de veículo fundado em contrato de 

alienação fiduciária, cuja liminar de busca foi deferida e, em seguida, a 

parte Requerida veio aos autos para anunciar que purgaria a mora. Após 

esclarecida a divergência quanto ao valor a se depositar, a parte Autora 

concordou com o valor depositado e solicitou a transferência do valor. 

Relatei. Fundamento e decido. O processo está apto ao sentenciamento, 

vez que o Requerido purgou a mora e pediu a extinção da obrigação, o 

que remete à ideia de que não pretende discutir qualquer outra questão, 

reconhecendo portanto a procedência da ação. Desta forma, temos o 

equivalente ao ajuste de vontades processuais, com a finalização da 

pretensão resistida por meio do pagamento. Isto posto, julgo extinta a 

presente ação, com resolução de mérito pelo reconhecimento do pedido e 

purgação da mora, na forma do art. 487, III do CPC. Expeça-se alvará em 

favor do autor quanto ao valor depositado em juízo. Determino que a parte 

autora devolva o veículo ao Requerido, no prazo de 24 horas, se o bem 

ainda estiver na comarca. Custas remanescentes, se houve, pelo 

Requerido. Quanto aos honorários, já restaram fixados. PRIC. Lucas do 

Rio Verde-MT, 7 de dezembro de 2016. Cássio Luís Furim - Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 40634 Nr: 939-76.2011.811.0045

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES BEZERRA DA SILVA 

NETO - OAB:OAB-MT 11405, SERGIO LUIZ DE SOUZA - OAB:OAB-MT 

11572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para a prestação de contas 

conforme determinado.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001224-76.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - 0017300-A/MT (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - 0011340-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 132051 Nr: 6777-24.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS SALUSTIANO DA SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LITELLTON DA CRUZ MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 Cumpra-se a ordem de soltura. Após, volta-se a carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 131068 Nr: 6176-18.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIS BALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - 

OAB:13310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDREIA LEHNEN - OAB:
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 DELIBERAÇÕES

Exaurido o objetivo da carta precatória, devolva-se registrando-se as 

homenagens de estilo.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Talita Larisse Bezerra de Araujo 

– Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97311 Nr: 3795-08.2014.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCÁSIO EISELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA SCATOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA PAULI LEITÃO - 

OAB:10476/MT, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 DELIBERAÇÕES

a) Proceda-se a condução coercitiva da testemunha Fábio para a 

audiência agendada para o dia 15/02/2017 às 13h30min.

 b) Solicite-se a devolução da carta precatória independentemente de 

cumprimento.

 c) Com fundamento no art. 9.º do CPC intime o embargante para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre o pedido de reconsideração 

formulado pela embargada.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Talita Larisse Bezerra de 

Araujo – Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115183 Nr: 6766-29.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECATRAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 DELIBERAÇÕES

Considerando-se que a requerente, devidamente intimada, deixou de 

indicar as testemunhas arroladas, entendo prejudicada a realização do 

ato. Intime-se a empresa requerente para que, no prazo improrrogável de 

20 (vinte) dias, indique o nome e a qualificação dos prepostos que 

compareceram no local do acidente, registrando-se que a ausência de 

manifestação configurará ato atentatória a dignidade da justiça na forma 

do art. 77, inciso IV e § 1.º do CPC/2015.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Talita Larisse Bezerra de 

Araujo – Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109978 Nr: 3925-61.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO TOPAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202, HUMBERTO NONATO 

DOS SANTOS - OAB:, LEONARDO DE MATTOS - OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/PR 45.445

 Intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105391 Nr: 1469-41.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTINO CECILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT, 

VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 DELIBERAÇÕES

A substituição do rol de testemunhas, depois de apresentado, somente é 

possível nas três situações hipotéticas previstas no art. 451 do CPC/2015. 

No caso concreto, a análise do processo, principalmente do teor da 

certidão de fls. 246/247 dos autos, revela que as três testemunhas 

inicialmente arroladas não foram localizadas pelo meirinho no endereço 

indicado. É caso, portanto, de aplicação da regra prevista no art. 451, 

inciso III do CPC/2015, que autoriza a substituição das testemunhas. 

DEFIRO, nestas condições, o pedido de substituição das testemunhas, 

CONCEDO, entretanto, ao município de Lucas do Rio Verde/MT o prazo de 

10 (dez) dias, para que, caso queira, se manifeste sobre o novo rol de 

testemunhas apresentado bem como sobre o pedido de produção de 

prova pericial. Após, venham conclusos.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Talita Larisse Bezerra de 

Araujo – Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105394 Nr: 1472-93.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO LUIZ FYDRISZEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT, 

VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 DELIBERAÇÕES

Com fundamento no art. 9.º do CPC/2015, CONCEDO ao município o prazo 

de 05 (cinco) dias, para apresentação de manifestação.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Talita Larisse Bezerra de 

Araujo – Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Citação

Citação Classe: CNJ-49 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1002047-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA CASSIANE VARGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - 6167-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI HARTMANN (RÉU)

Outros Interessados:

Jair Jacir Drescher (TERCEIRO INTERESSADO)

Gilberto Bauer Sobrinho (TERCEIRO INTERESSADO)

Fátima Dutra (TERCEIRO INTERESSADO)

Venessi Maria F. Jauer (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO PRAZO: 60 DIAS Dados do 

Processo: Processo: 1002047-50.2016.8.11.0045 Valor causa: 50.000,00 

Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: JUSSARA CASSIANE 

VARGAS RÉU: NERI HARTMANN Pessoa(s) a ser(em) citada(s) RÉUS 

AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS 

Data de Distribuição da Ação: 26/08/2016 FINALIDADE: CITAÇÃO DOS 

RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel 
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adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, caso queiram, 

sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 

pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de usucapião 

proposta por JUSSARA CASSIANE VARGAS em face de NERI 

HARTMANN, alegando que em 02 de junho de 2014 adquiriu da Sra. Ivone 

Tereza Giacomini, o imóvel urbano, com área de 400 metros quadrados, 

mediando 10 metros de frente por 40 metros de comprimento, situado na 

Av. Tocantins, n. 2081, lote 03, quadra 78, bairro Rio Verde- MT, 

localizado sobre uma área maior de 800 metros quadrados. O imóvel assim 

se caracteriza: “Lote 03-B, da quadra 78, do bairro Rio Verde, com área 

de 400 m2, localizado na Avenida Tocantins, com as seguintes 

confrontações: Ao Norte, com o lote 03-A; Ao Sul, com o Lote 02; Ao 

Leste com o lote 14, a Oeste com a Av. Tocantins.” Desde a época em que 

lhe fora transmitida a posse do imóvel, que se deu ainda em 2014, a 

requerente a exerce de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem 

oposição de ninguém, acreditando ser proprietária do imóvel. No entanto, 

desde 2003, o referido imóvel vem sendo ocupado pelas antecessoras da 

autora, de forma mansa, pacífica e com animus domini, conforme se 

comprova pelos inclusos documentos. (contrato particular de permuta e 

contrato particular de compra e venda). DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Lote 03-B, da quadra 78, do bairro Rio Verde, com área de 

400 m2, localizado na Avenida Tocantins, com as seguintes 

confrontações: Ao Norte, com o lote 03-A; Ao Sul, com o Lote 02; Ao 

Leste com o lote 14, a Oeste com a Av. Tocantins. Despacho/Decisão: 

Proceda-se à citação da pessoa, em cujo nome está registrado o bem 

imóvel, objeto da ação de usucapião, e dos confinantes, através da 

expedição de mandado [art. 246, § 3.º do Código de Processo Civil]. 

Proceda-se a citação dos réus incertos e dos interessados, por meio da 

expedição de edital [art. 259, inciso I do Código de Processo Civil]. Por 

força de aplicação analógica do comando normativo do art. 216-A, § 3.º 

da Lei n.º 6015/1973, DETERMINO que se proceda a notificação da União, 

da Fazenda Pública Estadual e do Município de Lucas do Rio Verde/MT 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem se possuem interesse 

em intervir na causa. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. ADVERTÊNCIA: E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cleber Zuanazzi, gestor 

judiciário, digitei. Lucas do Rio Verde-MT, 9 de dezembro de 2016. CLEBER 

ZUANAZZI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 35492787

Decisão

Decisão Classe: CNJ-181 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1004569-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ROSBACH DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004569-50.2016.8.11.0045. Para a viabilidade do 

requerimento de tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da 

existência de contrato de mútuo, gravado com cláusula de alienação 

fiduciária, e da mora contratual, que desponta como consequência direta 

da ausência de pagamento da prestação na data pré-fixada de 

vencimento (mora ‘ex re’) e se manifesta por intermédio da demonstração 

de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as 

partes litigantes celebraram contrato de financiamento, garantido com 

cláusula de alienação fiduciária de bem (evento n.º 4372546) e que o 

requerido, devidamente notificado para fins de satisfazer a obrigação, 

deixou de efetivar a liquidação da dívida (evento n.º 4372561 e 4372581). 

Portanto, diante desta perspectiva, como forma de promover a 

preservação de direitos, e demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus 

boni iuris’), que se configura com a comprovação da existência do 

contrato de mútuo e do inadimplemento contratual e, também, o perigo de 

dano e o risco ao resultado útil do processo (‘periculum in mora’), 

considero que a concessão do pedido de tutela de urgência é medida que 

se impõe. Ante o exposto, Defiro o requerimento de tutela de urgência, 

para o fim de Determinar a busca e apreensão do veículo FORD/FOCUS 

HATCH GLX KINETIC, 1.6 16V Flex 4p Eta./Gas., NPO-1102, chassi 

8AFUZZFHCBJ408927, em nome de Marcelo Rosbach de Souza. Nomeio, 

para o efeito de exercer o ‘múnus’ de depositário judicial do bem, o 

representante legal da instituição financeira requerente. Lavre-se o termo 

de compromisso de depositário judicial. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira a purgação da mora, realizando o pagamento integral da 

dívida, e, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados da execução da 

medida liminar, apresente contestação [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do 

Decreto-lei n.º 911/1969]. A ausência de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 9 de dezembro de 2016. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 130868 Nr: 6079-18.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Pippi Taborda - 

OAB:55.026

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 31 de janeiro de 2017, às 15h25min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133026 Nr: 7323-79.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NADIR RODOLFO KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI WEIGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INES ANDRUCHAK - 

OAB:15178

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 31 de janeiro de 2017, às 16h20min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133187 Nr: 7409-50.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO XAVIER MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Lais Muller - 

OAB:64973

 Vistos etc.,
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I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 31 de janeiro de 2017, às 16h00min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 90587 Nr: 4482-19.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSO DANTE FANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15677 MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:6972

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a 

Peça Inicial Acusatória, para CONDENAR o acusado JOELSO DANTE 

FANIN, qualificado nos autos, nos crimes descritos no artigo 302, caput e 

no artigo 303, caput, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 70, 

“caput”, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 35371 Nr: 442-96.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL LRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMINDO BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 “Vistos etc., 1. Tendo em vista o contido na petição de fls. 599/600, 

redesigno a audiência para o dia 26 de abril de 2017, às 13h:00min. 2. 

Intime-se o recuperando e seu Defensor. 3. Dou os presentes por 

intimados. 4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133251 Nr: 7448-47.2016.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ERNESTO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT

 Vistos etc.,

Analisando detidamente os autos, tenho que os argumentos do requerente 

nas petições de fls. 50/70 e 80/91 não tem o condão de, por si só, afastar 

a condição financeira do mesmo para pagar o valor da fiança arbitrado.

 Ora, ressai dos autos que o requerente comprou dois veículos 

automotores, sendo um pelo valor de R$ 15.000,00 (camionete F-4000) e o 

outro pelo valor de R$ 30.000,00 (caminhão VW9160).

Ressai também que o requerente adquiriu uma camionete Hilux, diesel, 

2016/2017, em 25/11/2016, a qual, apesar de constar alienação fiduciária, 

é notório que possui valor elevado, necessitando de condições 

financeiras para arcar com as prestações.

 Ressai ainda, que a testemunhas Ana Claudia do Espirito Santo, quando 

inquirida na Delegacia de Policia (fls. 10/11), declarou que o requerente 

possui padrão de vida alto, senão vejamos:

 (...) pelo padrão de vida que Edson leva, pois tem uma camionete Hilux, 

troca de carro direto, vive numa casa de luxo, com câmeras para todo 

lado, vive todo pendurado em ouro, relógios bons, bem como a mulher 

dele, acreditava que ele tivesse condições de comprar esses veículos (...)

Ressai, por fim, que a cópia do imposto de renda acostado às fls. 67/70 

encontra-se incompleta, não sendo juntada a parte que se refere ao 

patrimônio do requerente.

Ademais, é importante destacar o contido no documento de fl. 72 dos 

autos, o qual demonstra que o requerente possui sete veículos 

automotores, dos quais apenas um foi juntado cópia de documento de 

transferência assinado pelo adquirente (fl. 91), uma vez que o documento 

de fl. 90 não se encontra assinado.

ISSO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido do requerente de redução da fiança constante nas petições de fls. 

50/51 e 80/84, mantendo incólume a decisão de fls. 42/45, pelos seus 

próprios fundamentos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 132775 Nr: 7190-37.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT, NEWTON 

ANTONIO LHOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR LUIS RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR PEREIRA MARQUEZI - 

OAB:20225 B/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 31 de janeiro de 2017, às 15h20min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 33867 Nr: 3728-19.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MANDUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA FREITAS FRAGA - 

OAB:67175/RS

 Autos nº 3728-19.2009.811.0045

I. Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de indisponibilidade de ativos financeiros no valor de R$ 5.896,24, nos 

termos do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil.

 II. Considerando que a resposta foi positiva total ou parcialmente, 

proceda-se a transferência para conta judicial, e de consequência, 

devendo ser intimado o executado(a)(s) para, querendo, oferecer 

embargos, no prazo de 15 dias.

III. Oferecidos os embargos, dê–se vista ao exequente para manifestação, 

no prazo legal. Caso negativo, o que deverá ser certificado, proceda-se o 

levantamento do valor bloqueado, e intime-se o exequente para manifestar 

quanto à extinção da execução pelo pagamento.

IV. Int.

Lucas do Rio Verde/MT, 15 de setembro de 2016.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 34482 Nr: 3838-18.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ CARLOS TORTELLI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR 

- OAB:17589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código nº 34482

I. Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de indisponibilidade de ativos financeiros nas contas de Juarez Carlos 

Tortelli, pessoa física, no valor de R$ 1.138,26, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 II. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Lucas do Rio Verde/MT, 16 de setembro de 2016.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 34158 Nr: 3886-74.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAGNIN DE OLIVEIRA &DIVINO LTDA ME, VALDEIR 

LEANDRO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVEL MECANICA INDUSTRIAL LTDA, PAULO 

ALVES NUNES FILHO, CRISTIANE MARA MAESTRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3886-74.2009.811.0045

I. Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de indisponibilidade de ativos financeiros no valor de R$ 2.981,17, nos 

termos do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil.

 II. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

III. Int.

Lucas do Rio Verde/MT, 18 de outubro de 2016.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 117944 Nr: 8379-84.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOABE PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para abrir vista ao autor acerca da Contestação de fls. 

125/290, para querendo apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 34482 Nr: 3838-18.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ CARLOS TORTELLI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR 

- OAB:17589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o reclamante para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do interesse no prosseguimento da ação, 

tendo em vista a penhora infrutífera, fls. 98/99.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 33867 Nr: 3728-19.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MANDUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA FREITAS FRAGA - 

OAB:67175/RS

 Impulsiono os autos para intimar o Executado, via de seu advogado, 

acerca da penhora on line realizada (fls. 97/99) no valor de R$ 5.896,24 

(cinco mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), 

para, querendo, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109211 Nr: 3495-12.2015.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, 

ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivani Pereira Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de dar cumprimento à ordem emanada pelo Juízo Deprecante, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens indicados pela 

exequente às p. 22/27, procedendo com a averbação nas respectivas 

matrículas dos imóveis.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82112 Nr: 1421-87.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDIA GERTRUDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684/MT

 Intime-se o perito nomeado, para que se manifeste sobre as ponderações 

lançadas pela requerida de pp. 139/140, dizendo sobre a possibilidade de 

redução de seus honorários.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 29113 Nr: 3106-71.2008.811.0045

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS MUNARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRB-BRASIL RESSEGUROS S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:MT/4.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO - OAB:OAB/RJ 

20200

 Foram opostos embargos de declaração às pp. 387/396.

À pp. 398/403 a requerida interpôs recurso de apelação.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas às pp. 407/423.

Inicialmente, intime-se a parte embargada (requerida) para manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos às 

pp. 387/396.

Com a juntada de manifestação ou decorrido o prazo in albis, certifique-se 

e torne-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83186 Nr: 2664-66.2012.811.0045

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

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

 PARTE AUTORA: IVONE TEREZINHA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre os embargos de declaração opostos à p. 165 e verso.

Com a juntada de manifestação ou decorrido o prazo in albis, certifique-se 

e torne-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89106 Nr: 3011-65.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE CAMPOS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1553454

 Intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre os embargos de declaração opostos às pp. 137/138.

Com a juntada de manifestação ou decorrido o prazo in albis, certifique-se 

e torne-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 31500 Nr: 1628-91.2009.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONI EDEN BAQUETA FAVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT

 Não havendo preliminares a serem verificadas, bem como irregularidades 

a serem sanadas, dou o feito por SANEADO, remetendo-o à fase 

instrutória.

Indefiro o pedido de prova pericial formulado pelo requerido (p. 425), tendo 

em vista que a ausência ou não de mora será analisada pelos elementos 

de provas já constantes dos autos, não havendo a necessidade de 

perícia.

Por outro lado, a apuração do valor devido somente poderá ser realizado 

após a prolação da sentença.

Designo audiência a instrução para o dia 04 de abril de 2017, às 16:20 

horas.

 Intimem-se as partes para, apresentarem o rol de testemunhas, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, CPC).

Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

Intimem-se as partes e seus procuradores a fim de que compareçam ao 

ato designado.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35709 Nr: 726-07.2010.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO, 

em trâmite entre as partes acima identificadas.

Com vistas dos autos, o Ministério Público se manifestou à p.57v., 

pugnando por designação de audiência de Instrução para oitiva da 

requerente e testemunhas arroladas.

Assim, acolho a cota ministerial e designo audiência Instrutória para 

depoimento pessoal da requerente e oitiva de testemunhas, para o dia 12 

de abril de 2017 às 15h30.

Em razão do disposto no art. 455, § 4º, inciso IV, do NCPC, intimem-se as 

testemunhas arroladas à p. 20 dos autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40656 Nr: 961-37.2011.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES DOUGLAS ROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS 

DO RIO VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora para dar andamento ao feito no prazo legal, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121660 Nr: 1442-24.2016.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE SCHIMITZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:OAB/MT 18.473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Sr. Oficial de Justiça na conta corrente nº 

333.600-X, agência nº 3196-8, do Banco do Brasil, mediante depósito 

identificado com o código do processo ao qual está vinculado. Valor das 

diligências: R$ 30,00. Após o depósito da diligência, a parte deverá juntar 

o comprovante aos autos através de petição, no prazo de 10 (dez) dias.

Conforme a portaria n.71/2015-DF, art. 2º. Que se encontrado valor em 

aberto, sem identificação do código do processo, deverá o depositante, no 

prazo de 60 dias, solicitar o reembolso, sob pena de remessa a 

FUNAJURIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120227 Nr: 653-25.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOENI BESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO LEITE XAVIER NETO - 

OAB:20440/O, ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY - OAB:20001/O, 

RAFAELA DJOANA CAVALLI - OAB:19.910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 
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autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117896 Nr: 8363-33.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ LORENZI, SUPRA- MAQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Sr. Oficial de Justiça na conta corrente nº 

333.600-X, agência nº 3196-8, do Banco do Brasil, mediante depósito 

identificado com o código do processo ao qual está vinculado. Valor das 

diligências: R$ 60,00. Após o depósito da diligência, a parte deverá juntar 

o comprovante aos autos através de petição, no prazo de 10 (dez) dias.

Conforme a portaria n.71/2015-DF, art. 2º. Que se encontrado valor em 

aberto, sem identificação do código do processo, deverá o depositante, no 

prazo de 60 dias, solicitar o reembolso, sob pena de remessa a 

FUNAJURIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95242 Nr: 2095-94.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678/A

 Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E 

PEDIDO DE LIMINAR em trâmites entre as partes.

As partes entabularam acordo, conforme Termo de Sessão de 

Mediação/Conciliação encartado às pp. 158/158v.

 Assim, verificando que o acordo fora assinado pelas partes e advogados 

constituídos, os quais possuem poderes para transigir, conforme 

procurações encartadas às pp. 42, 122/123 e 150, bem como a 

comprovação do adimplemento pactuado (pp. 159/163.), a homologação 

de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes às pp. 158/158v., e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, e 924, inciso II, ambos 

do NCPC, fazendo-o por sentença.

Custas remanescentes, “pro rata”, contudo, suspendo sua exigibilidade 

em relação ao requerente, eis que beneficiário da gratuidade de justiça 

(pp. 107v.), nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, ficando cada parte 

responsável pelo pagamento dos honorários de seus respectivos 

advogados.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83792 Nr: 3297-77.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1662135

 "[...}Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, 

I do CPC, para condenar o INSS a conceder benefício de prestação 

continuada da Assistência Social (LOAS), no valor de um salário-mínimo 

mensal à parte autora, desta forma, CONVERTO em definitiva a liminar 

deferida às pp. 80/82.

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas até a prolação da sentença, não incidindo sob 

as prestações vincendas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça.

Sem condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 

8º, § 1º da Lei 8.620/93.

Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior, 

posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, nos termos 

do § 2º do art. 475 do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações de 

estilo. P.R.I.C."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85174 Nr: 4741-48.2012.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA CAGLIONI PERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA LEHNEN, ESPOLIO DE ELMO JOSE 

LEHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE CORASSA - 

OAB:4972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 Considerando as informações prestadas pelas partes aduzindo não se 

tratar mais de terras pública, considerando o Projeto de Assentamento de 

Lucas do Rio Verde no ano de 1983, em que os imóveis foram titulados 

aos assentados.

Assim, inicialmente determino que seja dado vistas dos autos a Fazenda 

Pública Federal, endereço da Procuradoria da Uinão no rodapé da petição 

de de p. 177, a fim de que se manifeste sobre as petições de pp. 237/245, 

no prazo de 15(quinze) dias.

Após a manifestação da União, dê-se vistas dos autos pelo prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando pelo autor em seguida a requerida, 

devendo esta também já se manifestar sobre os documentos de pp. 

192/229.

Intimem-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 29458 Nr: 3525-91.2008.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ BBA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48104/RS, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4.482/MT, 

MARCELO KELLER - OAB:OAB/MG 105.411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello - 

OAB:9770/MT, MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Compulsando os autos, nota-se do acordo apresentado pelas partes às 

pp. 236/237, que o requerido Natanael Casavechia assinou a avença em 

nome do requerido José Roberto Ramos, contudo, ausente nos autos 

procuração para tal ato.

Apura-se também, que os advogados constituídos pelo requerido José 

Roberto Ramos (pp. 65) não assinaram o acordo entabulado, e ainda, há 

inversão na indicação dos procuradores das partes.

Desta feita, constata-se a pendente a ratificação do requerido José 

Roberto Ramos, no instrumento de acordo firmado, seja por procurador ou 

assinatura com firma reconhecida.

Intime-se as partes, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

nos autos o acordo devidamente assinado pelo requerido José Roberto 
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Ramos, com reconhecimento de firma, ou por seu procurador devidamente 

constituído.

 Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 4205 Nr: 321-20.2000.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELE INES ROOS - 

OAB:9384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEXTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 321-20.2000.811.0045 - CÓDIGO: 4205

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): LAÉRCIO DA SILVA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 174,11 (cento e setenta e quatro reais e onze 

centavos), sendo R$ 108,10(cento e oito reais e dez centavos) á titulo de 

custas judiciais e R$ 66,01 (sessenta e seis reais e um centavos) á título 

de taxa judiciária, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, ou protesto do titulo a ser emitido, nos 

termos do provimento 88/2014 CGJ.

Lucas do Rio Verde - MT, 28 de novembro de 2016.

Flavia Regiane Gonçalves Rossetto

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado (a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41682 Nr: 1991-10.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI MARIA RIBEIRO DE MORAIS CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:MT/9.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Recurso de apelação interposto tempestivamente às pp. 110/114 (art. 

1010 do CPC).

Contrarrazões devidamente apresentadas às pp. 122/127 (art. 1010, § 1º, 

do CPC).

Em petição de pp. 117/119, a autora informou a ausência do cumprimento 

da sentença pelo requerido, pleiteando a intimação deste para que 

implante o benefício concedido em seu favor, sob pena de aplicação de 

multa diária e configuração de crime de desobediência.

Às pp. 129/130, a autora reiterou o pedido de intimação do INSS para 

cumprir a sentença proferida.

Pois bem, verifica-se que embora julgado procedente o pedido formulado 

pela autora, não fora concedido tutela antecipada na sentença de pp. 

106/108, tampouco, pleiteado tal pedido pela parte autora, assim, diante da 

interposição de recurso de apelação pelo requerido, bem como 

considerando a norma insculpida no art. 1012, do CPC, incumbe à parte 

neste momento, aguardar o trânsito em julgado da sentença para que 

então promova a sua execução.

Deste modo, proceda a Sra. Gestora a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que promova o juízo de 

admissibilidade e apreciação do recurso interposto (art. 1010, § 3º, do 

CPC).

Anotações e cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 132639 Nr: 7108-06.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES, MAGNA 

NEVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 

98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência do Senhor Oficial de Justiça na 

conta corrente nº 333.600-X, agência nº 3196-8, do Banco do Brasil, 

mediante depósito identificado com o código do processo ao qual está 

vinculado. Valor das diligências: R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais 

)de acordo com a portaria/ DF é cobrado o valor de R$30,00 (trinta reais) 

para Diligência Urbana, e mais R$3,00 (três reais) o KM rodado na 

diligência rural. Após o depósito da diligência, a parte deverá juntar o 

comprovante aos autos através de petição, no prazo de 10 (dez) dias.

Conforme a portaria n.71/2015-DF, art. 2º. Que se encontrado valor em 

aberto, sem identificação do código do processo, deverá o depositante, no 

prazo de 60 dias, solicitar o reembolso, sob pena de remessa a 

FUNAJURIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 111035 Nr: 4439-14.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE DO ROSARIO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar advogado da parte 

requerenta acerca da decisão de fl.27a seguir transcrita:

Assim, intime-se a parte requerente para que diga se pretende a extinção 

da ação com a consequente propositura perante o Juizado Especial Cível 

desta Comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81497 Nr: 711-67.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Sr. Oficial de Justiça na conta corrente nº 

333.600-X, agência nº 3196-8, do Banco do Brasil, mediante depósito 

identificado com o código do processo ao qual está vinculado. Valor das 

diligências: R$ 30,00. Após o depósito da diligência, a parte deverá juntar 

o comprovante aos autos através de petição, no prazo de 10 (dez) dias.

Conforme a portaria n.71/2015-DF, art. 2º. Que se encontrado valor em 

aberto, sem identificação do código do processo, deverá o depositante, no 

prazo de 60 dias, solicitar o reembolso, sob pena de remessa a 
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FUNAJURIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109023 Nr: 3385-13.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN UGOLINI ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora afim de que compareçam em cartório para retirada de termo de 

compromisso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113669 Nr: 5912-35.2015.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMIBILIARIOS LTDA, 

ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DA SILVA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DA CUNHA RIBEIRO 

- OAB:27263, THAIS APARECIDA PENA - OAB:OAB-GO 33.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora acerca da sentença de fls. 71/72, abaixo transcrita:

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE C/C PERDAS E DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, tendo as 

partes acima qualificadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 67/69, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e suspensão do processo até o efetivo 

pagamento do valor total pactuado.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelas partes, bem como 

acompanhado pela advogada das requerentes, a qual possuí poderes 

para transigir, conforme procuração encartada à p. 20 dos autos, a 

homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC.

SUSPENSO o trâmite processual até a data aprazada para o pagamento 

total do pactuado, que deverá ser comprovado nos autos.

Custas remanescentes, se houverem, pelo requerido e honorários 

advocatícios conforme acordado.

Transitada em julgado, certifique-se e aguardem-se os presentes autos 

em cartório até a comprovação do pagamento do acordado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 20006 Nr: 1314-53.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOMAR COSMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A, TRENDEBANK S/A 

FOMENT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCELLO VON 

USLAR PETRONI - OAB:153.809, DELSON PATRONI JUNIOR - 

OAB:26837, PAULO ROGÉRIO TSUKASSA DE MAEDA - OAB:PR/20.912

 Inicialmente cumpre esclarecer que o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso não possui convênio com a Associação dos Registradores 

Imobiliários de São Paulo – ARISP, impossibilitando assim, a realização de 

penhora online de bens imóveis, por esta magistrada, face a ausência de 

acesso ao sistema informatizado da aludida associação.

Deste modo, expeça-se Carta Precatória para a comarca de São Paulo/SP, 

visando a penhora e avaliação do bem oferecido pela executada 

Trendebank S/A Foment e aceitada pelo exequente, qual seja: fração ideal 

de 0,41667 correspondente ao futuro apartamento n.º 51-B, tipo 2, bloco 

3, Residencial Grevília, situado na rua Donato Vessechi, n.º 548, no 

Distrito de São Miguel Paulista/SP, oriunda da matrícula n.º 125.548 do CRI 

de São Paulo/SP (pp. 462/660).

Formalizada a penhora, intime-se o executado nos termos do art. 841, do 

CPC.

Desde já nomeio como depositário do bem penhorado, o patrono do autor, 

Dr. Tarcísio Alexandre de Oliveira, com fulcro no § 1º do art. 840, do CPC.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92876 Nr: 157-64.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA APARECIDA NOGUEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora acerca da sentença de fls. 55/57, dispositivo abaixo transcrito:

Posto isto, com fundamento no art. 2º, § 1º do Decreto-lei N.º 911/69, 

JULGO PROCEDENTE, a Ação de Busca e Apreensão, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do Requerente o domínio e 

a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cuja 

apreensão liminar torno definitiva.

Autorizo o autor a proceder à transferência do bem a quem entender de 

direito, cabendo as repartições competentes, expedir certificado de 

registro de propriedade em nome do credor ou pessoa por ele indicada, 

livre de ônus da propriedade fiduciária, nos termos do que dispõe o art. 

3.º, § 1.º, do Decreto-lei n.º 911/69.

Cumpra-se o disposto no art. 2.º, caput, do Decreto-lei n.º 911/69.

Condeno o Requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que, na forma do § 8.º do art. 85 do NCPC fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81355 Nr: 565-26.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI ASSIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Sr. Oficial de Justiça na conta corrente nº 

333.600-X, agência nº 3196-8, do Banco do Brasil, mediante depósito 

identificado com o código do processo ao qual está vinculado. Valor das 

diligências: R$ 30,00. Após o depósito da diligência, a parte deverá juntar 

o comprovante aos autos através de petição, no prazo de 10 (dez) dias.

Conforme a portaria n.71/2015-DF, art. 2º. Que se encontrado valor em 

aberto, sem identificação do código do processo, deverá o depositante, no 

prazo de 60 dias, solicitar o reembolso, sob pena de remessa a 

FUNAJURIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98462 Nr: 4756-46.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDSON LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se acerca do retorno do AR juntado à fl 38 verso, 

no devido prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102272 Nr: 22663-34.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se acerca do retorno do AR juntado à fl 48 verso, 

no devido prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81009 Nr: 179-93.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OILSON ANTÔNIO COPETTI, VILSON COPETTI, 

LUCIANE BERDINATTO COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Senhor Oficial de Justiça na conta corrente nº 

333.600-X, agência nº 3196-8, do Banco do Brasil, mediante depósito 

identificado com o código do processo ao qual está vinculado. Valor das 

diligências: No caso de diligência rural: R$ 3,00 por quilômetro percorrido 

(considera-se a distância de ida e de volta); No caso totalizando 140 km, 

sendo assim R$ 420,00. Após o depósito da diligência, a parte deverá 

juntar o comprovante aos autos através de petição, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Conforme a portaria n.71/2015-DF, art. 2º. Que se encontrado valor em 

aberto, sem identificação do código do processo, deverá o depositante, no 

prazo de 60 dias, solicitar o reembolso, sob pena de remessa a 

FUNAJURIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92406 Nr: 6267-16.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIANIR CARLOS LARDINI, BENEDITO DE 

SOUSA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE SOUZA VIGO - 

OAB:17.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA , tendo as 

partes acima identificadas.

As partes acordaram, conforme acostado às pp. 71/75 dos autos, 

requerendo a suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, e 

após, a homologação e extinção da ação. Comunicou-se à p. 82 o 

cumprimento do acordo, pugnando o requerente pela extinção do feito.

Pois bem, apura-se que o acordo fora assinado por Jhonny Lardini, 

pessoa estranha à lide, tendo em vista que os títulos executados não o 

mencionam, tampouco há procuração nos autos para representar uma das 

partes. Verifica-se ainda, a ausência da assinatura e reconhecimento de 

firma da assinatura da requerida Alcianir Carlos Lardini.

Assim, intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos o acordo assinado pela requerida Alcianir Carlos 

Lardini, com o reconhecimento da firma, ou por advogado devidamente 

constituído, para o devido prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109211 Nr: 3495-12.2015.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, 

ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivani Pereira Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Sr. Oficial de Justiça na conta corrente nº 

333.600-X, agência nº 3196-8, do Banco do Brasil, mediante depósito 

identificado com o código do processo ao qual está vinculado. Valor das 

diligências: R$ 30,00. Após o depósito da diligência, a parte deverá juntar 

o comprovante aos autos através de petição, no prazo de 10 (dez) dias.

Conforme a portaria n.71/2015-DF, art. 2º. Que se encontrado valor em 

aberto, sem identificação do código do processo, deverá o depositante, no 

prazo de 60 dias, solicitar o reembolso, sob pena de remessa a 

FUNAJURIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103003 Nr: 254-30.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIO PEREIRA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER BARROS 

NASCIMENTO - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora para impugnar a contestação, no devido prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99212 Nr: 5361-89.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 • Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

efetivar o pagamento das guias para a expedição da carta precatória 

requerida. Após o pagamento, a parte deverá juntar o comprovante aos 

autos através de petição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82885 Nr: 2328-62.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANE GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT/10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado do requerido 

afim de que junte o calculo dos valores que entende devido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42572 Nr: 2881-46.2011.811.0045

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

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE ALIMENTOS BAITACA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelar Comiran - OAB:, 

Eduardo Fonseca villela - OAB:

 intimação da parte executada, através de seu advogado, da penhora 

on-line parcial efetivada, para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, 

nos termos da decisão de fl. 78/78v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118583 Nr: 8720-13.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÕES MAIS LTDA, LOJAS AVENIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA CRISTINA BAGGIO 

CARVALHO RICHTER - OAB:4676/MT

 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, tendo as partes acima identificadas.

As partes acordaram, conforme petição encartada às pp. 93/94, 

requerendo sua homologação e extinção do feito após o cumprimento 

integral da avença.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelas advogadas das 

partes, os quais possuem poderes para transigir, conforme procurações 

encartadas às pp. 15 e 82 dos autos, a homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC.

SUSPENSO o trâmite processual até a data aprazada para o pagamento do 

valor total pactuado (16.01.2017), que deverá ser comprovado nos autos, 

no prazo de 10 (dez) dias, após a data acima indicada.

Custas remanescentes, “pro rata”, contudo, suspendo sua exigibilidade 

em relação à requerente, eis que beneficiária da gratuidade de justiça 

(p.40/43), nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC, e honorários da forma 

pactuada.

As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se a 

escrivania o trânsito em julgado, após, cumpridas as determinações acima, 

aguarde-se os autos em cartório pelo prazo acima entabulado.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42053 Nr: 2361-86.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

ARMAZENS GERAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT

 Considerando que a executada compareceu espontaneamente aos autos, 

bem como ofereceu bem à penhora (pp. 82/83), determino inicialmente, a 

sua intimação para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o croqui 

de localização do imóvel, conforme requerido pela exequente à p. 95.

Decorrido o prazo sem a manifestação da executada, certifique-se e 

torne-me os autos conclusos para análise do petitório de pp. 100/103.

De outro lado, havendo a juntada de manifestação pela executada, 

intime-se a exequente para requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito. Prazo: 10 (dez) dias.

As publicações e intimações da executada devem se realizar em nome do 

advogado indicado à p. 92. Anote-se no sistema Apolo, capa dos autos e 

onde mais couber.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37610 Nr: 2647-98.2010.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN FERREIRA DA SILVA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA, L.F.CAMINHÕES LTDA CAMINHÕES/ÔNIBUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821/MT, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138688/SP

 Diante da conclusão dos trabalhos periciais, expeça-se alvará de 

levantamento da quantia depositada à p. 290, transferindo-a para conta 

corrente do perito, indicada à p. 257.

Desde já, designo audiência a instrução para o dia 02 de maio de 2017, às 

15:30 horas.

 Intimem-se as partes para, apresentarem/completarem o rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, CPC).

No mesmo prazo, deverão as partes se manifestar sobre o Laudo Pericial 

de pp. 278/284.

Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

Intimem-se as partes e seus procuradores a fim de que compareçam ao 

ato designado.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42105 Nr: 2413-82.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS LASTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DE OLIVEIRA DUARTE DALLABRIDA, 

MARCOS AURÉLIO PUERARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COCCO CARGNIN - 

OAB:11536/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, MARIZE 

TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:11888-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Chamo o feito à ordem para corrigir o erro material constante do 

despacho lançado às pp. 352/354, esclarecendo que, onde se lê: 

“Certifique-se se a carta de citação do requerido MATEUS LASTA, foi 

juntada aos autos” (...), leia-se: Certifique-se se a carta de citação do 

requerido MARCOS AURÉLIO PUERARI, foi juntada aos autos (...).

No mais, mantendo os demais termos do aludido despacho, com vista ao 

seu integral cumprimento.

 Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82815 Nr: 2251-53.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, RIZZO COMÉRCIO DE 

MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 
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OAB:15687-A/MT, FABIA CAROLINA MORRETO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:MT/9.301, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR, 

em trâmite entre as partes acima qualificadas.

À p. 95, a autora informa que realizou um acordo por meio telefônico, o 

qual foi dado quitação à dívida, no valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos 

reais).

 Juntou comprovante de pagamento (p. 96), requerendo a intimação das 

partes para se manifestarem.

Devidamente intimada, a requerida Rizzo Motos pugnou pela homologação 

do acordo realizado com a consequente extinção do feito, diante do 

pagamento efetuado (p. 101).

Em petição de p. 104, a requerida BV Financeira aduz não ter 

conhecimento do acordo mencionado pela parte autora, requereu a 

intimação desta para juntar minuta de acordo devidamente assinada pelas 

partes.

Instada a se manifestar, a autora pugnou pela homologação do acordo em 

relação à requerida Rizzo Motos e, no tocante à requerida BV Financeira, 

requer, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, VI, CPC, posto que não mais possui interesse no prosseguimento da 

ação.

Vieram-me os autos conclusos.

 Pois bem, diante do reconhecimento do acordo pela requerida Rizzo 

Motos, devidamente representada por seu procurador (p. 101), o qual 

possui poderes para transigir, conforme procuração encartada à p. 64, a 

homologação em relação a esta é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo havido entre Maria Aparecida de Paula Silva e Rizzo 

Comércio de Motos Ltda., com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC.

Ainda, diante da manifesta ausência de interesse de agir da autora, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso VI, do CPC em relação à requerida BV Financeira.

Sem custas e honorários em razão da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120856 Nr: 1010-05.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO IVANIR GOMES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA -- centralização dos serviços dos 

bancos s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, tendo as partes 

acima identificadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 36/37, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e extinção do feito.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelos advogados de 

ambas partes, os quais possuem poderes para transigir, conforme 

procurações encartadas às pp. 26/27 e 12 dos autos, a homologação de 

rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC.

SUSPENSO o trâmite processual, pelo prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

as partes, neste prazo, comprovar o adimplemento da avença.

Custas remanescentes “pro rata” se houver, ficando cada parte 

responsável pelo pagamento dos honorários de seus respectivos 

advogados.

As partes renunciaram ao prazo recursal (p. 37), assim, certifique-se a 

Sra. Gestora, o trânsito em julgado da presente sentença e aguardem-se 

os presentes autos em cartório pelo prazo acima estipulado.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103855 Nr: 702-03.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CARRERA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANDO DO ESTADO DO PARÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLISTENES VITAL - 

OAB:10.328/PA

 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se petição do requerente à p. 134, 

pugnando a extinção do feito, aduzindo que embora intimado a impugnar a 

contestação (pp.78/83) apresentada pela parte requerida, com protocolo 

datado em 15.09.2016, houve pedido anterior juntado à p. 76/77 

declarando não ter mais interesse no prosseguimento do feito, requerendo 

desistência da ação em 05.09.2016, ou seja, antes do protocolo da peça 

contestatória.

O artigo 485, § 4º do NCPC, determina que a desistência da ação 

requerida pelo autor, após a apresentação da contestação, somente será 

acolhida com a anuência do réu, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento 

do réu, desistir da ação.” Grifei .

Pois bem, considerando as datas de protocolo do pedido de desistência e 

contestação, com fulcro no disposto no art. 485, § 4º, do NCPC, defiro o 

pedido da parte autora de p. 76.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação (p. 76) e, 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88366 Nr: 2245-12.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCI LUCIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:13.970-A, LUIZ CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 Impulsiono os aut com a finalidade de intimar as partes acerca do laudo 

pericial juntado as fls. 150/162 , no devido prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37829 Nr: 2866-14.2010.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONISIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, ADRIANO JOSÉ 

PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Verifica-se que a carta precatória expedida para comarca de Rio Verde 

de Mato Grosso/MS, retornou sem o seu devido cumprimento, ou seja, sem 

a realização da pericia médica que deveria ser efetivada no autor Dionisio 

José Pereira dos Santos, conforme requerido a pp. 166, item "c", com o 

objetivo de averiguar as sequelas, decorrente do fato descrito na petição 

inicial.

Antes de determinar expedição de nova carta precatória determino a 

intimação das partes a fim de que tomem ciência e requeiram o que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 143 de 419



entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Se houver requerimentos conclusos para decisão.

Em nada sendo requerido, desde já determino a expedição de nova 

deprecata a referida comarca, endereço de p. 182, penúltimo parágrafo, 

devendo ser anexado a carta os seguintes documentos: petição inicial e 

documentos que a acompanham, contestação, os quesitos apresentados 

pelas partes, petição de p. 165/166 e a presente decisão, para que no 

juízo deprecado seja nomeado médico perito, a fim de proceda a pericia 

médica, respondendo aos quesitos apresentados pelas partes, com 

entrega do respectivo laudo, no prazo máximo de 30(trinta) dias.

Intimem-se, cumpra-se. Urgente. Meta 02. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32685 Nr: 2405-76.2009.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÉSIA THAMIES PEREIRA DA SILVA ALTÍSSIMO, MARIA 

CRISTINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - OAB:

 O médico perito apresentou sua proposta de honorários a p. 437, tendo a 

parte autora se manifestado às pp. 441/442, alegando que litiga sob o 

beneplácito da gratuidade de justiça de modo que não poderá custear as 

despesas com a pericia.

Pois bem, a decisão proferida às pp. 280/286, invertou o ônus da prova, 

atribuindo ao Estado de Mato Grosso a incumbência de comprovar que 

seu agente público (médico) não agiu com culpa (decisão de p. 284/285, 

item 3.2), em seguida o requerido pugnou pela produção de prova pericial 

(pp. 294/295), de modo que deverá adiantar as despesas com os 

honorários periciais.

Posto isto, determino:

Que os autos sejam encaminhados ao requerido, conforme requerido a p. 

438, a fim de que este tome ciência desta e da decisão de pp. 436 e 

verso, cumprindo-a no prazo ali consignado, bem como se manifeste 

sobre os honorários do perito de p. 437 e, caso concorde com o referido 

valor, efetue no prazo de 10(dez) dias, com o depósito do valor integral 

dos honorários periciais.

Cumpra-se. Com URGÊNCIA. Processo da META 02.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82214 Nr: 1539-63.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Intimem-se as partes a se manifestarem sobre a proposta de honorários 

de pp. 191/195, devendo ainda dizer se ainda pretendem a sua produção, 

ou se desejam o julgamento antecipado da lide.

Intimem-se cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43141 Nr: 3447-92.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGENHO CERRADO COMÉRCIO DE BEBIDAS 

DESTILADAS LTDA, CHRISTIAN BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERART SCHLENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 Considerando que as partes já se manifestaram sobre o Laudo Pericial 

(pp. 734/743 e pp. 744/758), tendo sido depositado às pp. 759/760, o 

restante do valor dos honorários periciais, assim determino:

Proceda a secretaria a expedição de alvará de levantamento do valor 

depositado às pp. 759/760, para conta corrente do perito nomeado, Sr. 

Aldo Nuss, conforme indicado a p. 400, item "4" e no alvará de p. 732.

Após a expdição do alvará, determino que sejam as partes intimadas a 

apresentarem seus memoriais finais, no prazo sucessivo de 15(quinze) 

dias, para cada um, começando pelo autor.

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1004372-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARVALHO BARRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - 20674-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

ALAN TOGNI (IMPETRADO)

OTAVIANO OLAVO PIVETTA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

VISTO. ROBERTO CARVALHO BARRA impetrou o presente Mandado de 

Segurança contra ato comissivo e ilegal praticado pelo Senhor OTAVIANO 

OLAVO PIVETTA, PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT e 

ALAN TOGNI - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, objetivando a concessão de 

medida liminar para que seja determinada a suspensão da concorrência 

pública nº 009/2016. Diz que após a aprovação da Câmara Municipal de 

Lucas do Rio Verde, o chefe de Executivo Municipal, ora impetrado, 

sancionou a Lei Municipal nº 2.588, que autoriza o Município a proceder à 

alienação, através de concorrência pública nº 009/2016, de uma área de 

terra de sua propriedade, pelo lance mínimo no valor de R$ 3.000.000,00 

(três milhões de reais), para pagamento a vista, trazendo ainda referida 

Lei, em seu bojo, que o valor obtido com a alienação seria destinado ao 

pagamento de despesas de capital. Alega que o imóvel objeto de futura 

alienação foi adquirido pelo Executivo Municipal, para fins de implantação 

de programa habitacional de interesse social, nos termos da Lei Municipal 

nº 2.430/15, assim o ato lesivo reside não só no fato da destinação do 

imóvel ao qual pretende alienar, mas também na destinação do valor da 

venda, sendo que o valor apurado na avaliação e fixado como lance 

mínimo encontra-se bem abaixo do valor real de mercado do bem, podendo 

desfalcar o Município na cifra de mais de sois milhões de reais, podendo 

chegar a mais de cinco milhões, segundo peritos avaliadores do imóvel. 

Posto isto requer a concessão da medida liminar para suspensão da 

Concorrência Pública nº. 009/2016 até o julgamento do mérito do presente 

mandamus. A inicial veio instruída com os documentos. Fundamento. 

Decido. Mandado de Segurança impetrado por ROBERTO CARVALHO 

BARRA contra ato comissivo e ilegal praticado pelo Senhor OTAVIANO 

OLAVO PIVETTA, PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT e 

ALAN TOGNI - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. A Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 5º, inciso LXIX, dispõe o seguinte acerca do mandado 

de segurança individual: “LXIX – conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público;” Por sua vez, extrai-se do artigo 1º da Lei n. 

12.016, de 07/08/2009, com vigência imediata à data da publicação: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

Cuida-se de pedido para suspensão da concorrência pública nº 009/2016, 

que objetiva a alienação de uma área de terra de propriedade da 

Municipalidade pelo lance mínimo no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões 

de reais), para pagamento a vista, cujo valor será destinado ao pagamento 

de despesas de capital. Pois bem, verifica-se dos documentos anexados 
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(id. 4347091) que o imóvel objeto de futura alienação foi realmente 

adquirido pelo Executivo Municipal, para fins de implantação de programa 

habitacional de interesse social, nos termos da Lei Municipal nº 2.430/15, 

e, o valor obtido com a venda será direcionado para pagamento de 

despesas de capital, conforme reza o art. 1º, da Lei 2.588/16. Inobstante a 

isso, nota-se que o valor mínimo estabelecido para venda do referido bem, 

encontra-se realmente bem aquém do valor real, usualmente praticado no 

mercado, podendo causar sérios prejuízos ao Município. Isso se verifica 

não só pelos laudos avaliativos juntados, mas também pelo fato de ser 

notório a valoração de imóveis negociados aqui em Lucas do Rio Verde. 

De modo que verifico presentes os requisitos fundamentais quais sejam a 

relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a 

possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se 

vier a ser reconhecido na decisão de mérito. Presente, portanto, o 

requisito urgência da medida, que reside em eventual prejuízo que 

suportará a sociedade Luverdense caso se concretize a alienação por um 

valor, que poderá ser considerado vil, não cumprindo o administrador os 

princípios que regem o ato administrativo, que é o da eficiência, 

proporcionalidade, legalidade, bem como da probidade administrativa. 

Posto isto, CONCEDO A LIMINAR a suspensão da Concorrência Pública nº. 

009/2016, até a decisão a decisão final nestes autos. Intime-se e 

notifique-se a autoridade impetrada, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 

12.016/09, para cumprir imediatamente esta decisão e, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar informações que julgar pertinentes, bem como seja 

remetida cópia do presente writ ao órgão de representação judicial do 

Município de Lucas do Rio Verde – MT, pessoa jurídica de direito público 

interno. Em seguida, cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 12 da lei, 

ouvindo-se o Ministério Público em 10 (dez) dias. Ao final, conclusos. 

Defiro a gratuidade da justiça em conformidade com o Artigo 10, Inciso 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. SIRVA-SE DA PRESENTE 

COMO MANDADO. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de dezembro de 2016.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 114749 Nr: 5271-85.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Francisco Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado do reqierente, 

para efetuar o pagamento das diligências do Oficial de Justiça no valor de 

R$ 595,80 (quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), ou 

forneça os meios adequados, para que o Oficial de Justiça possa dar 

integral cumprimento de mandado de busca e apreensão e intimação de 

aidiência. O referido valor deverá ser depositado na conta judicial nº 

55.555-X, Agência nº 1317-X do Banco do Brasil S/A de Água Boa-MT. O 

depósito deverá ser efetuado SOMENTE nos caixas internos, devendo 

consignar no campo "1" o número indicador do Código do Processo nº 

114749. Ressalta-se que deverá ser encaminhado através de petição, o 

comprovante original do depósito, juntamente com os dados do processo a 

este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias.

OBS: Caso seja necessário, posteriormente será solicitada diligência 

complementar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 114844 Nr: 5334-13.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado do 

requerente, para efetuar o pagamento das diligências do Oficial de Justiça 

no valor de R$ 51,60 (cinquenta e um reais e sessenta centavos), ou 

forneça os meios adequados, para que o Oficial de Justiça possa dar 

integral cumprimento de mandado de busca e apreensão e intimação de 

audiência. O referido valor deverá ser depositado na conta judicial nº 

55.555-X, Agência nº 1317-X do Banco do Brasil S/A de Água Boa-MT. O 

depósito deverá ser efetuado SOMENTE nos caixas internos, devendo 

consignar no campo "1" o número indicador do Código do Processo nº 

114844. Ressalta-se que deverá ser encaminhado através de petição, o 

comprovante original do depósito, juntamente com os dados do processo a 

este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias.

OBS: Caso seja necessário, posteriormente será solicitada diligência 

complementar.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85359 Nr: 4187-88.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 Código n. 85359

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente a 

emissão de certidão negativa de débito referente à contribuição de 

melhoria

Intimado, o Município de Água Boa-MT cumpriu com a obrigação vindicada.

Desse modo, diante da satisfação da obrigação, tendo em vista a juntada 

da Certidão Negativa de Débito à fl. 170, outro caminho não há, senão a 

extinção deste feito.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 17 de novembro de 2016.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102441 Nr: 3721-89.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 102441

DECISÃO

1 – O autor não comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de 

localizar os endereços dos réus, razão pela qual INDEFERE-SE os pedidos 

às fls. 50/51.

 2 – INTIME-SE o autor para diligenciar na busca do endereço do réu a fim 

proceder a sua citação, sob pena de reputar-se não interrompida a 
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prescrição, conforme o art. 240, §2º do Código de Processo Civil.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 17 de novembro de 2016.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92322 Nr: 1828-97.2014.811.0021

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Tatiana Siqueira Santiago Eireli - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Água Boa, Presidente da 

Comissão de Licitação do Municipio de Agua Boa/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cezar Rebuli - 

OAB:OAB/MT 7565

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

Água Boa/MT - OAB:

 Código n. 92322

 DESPACHO

1 – Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão de fl.184º-v (vide 

certidão à fl. 185), INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem o que entender de direito.

 2 – Não havendo requerimentos nos moldes acima, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as anotações e baixas necessárias.

3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 17 de novembro de 2016.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 115998 Nr: 6177-75.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Fabiano de Almeida Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:17671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 115998

DESPACHO

1 – Em primeiro lugar, para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à 

agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando 

seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo 

no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias.

2 – Além disso, considerando a impossibilidade de autocomposição, 

porquanto trata a demanda de interesses indisponíveis e tendo em vista 

que os procuradores do INSS não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE 

a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga para que, querendo, 

conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015).

 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração 

de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 do CPC.

5 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 06 de dezembro de 2016.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 115767 Nr: 6017-50.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI GIACOMOLLI FEIJÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 115767

DECISÃO

Trata-se de busca e apreensão ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de SIDINEI GIACOMOLLI FEIJÓ, ambos qualificados nos autos, 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas.

Instruiu a inicial com os documentos, dentre eles o contrato de 

financiamento com garantia fiduciária, a comprovação da mora e a 

notificação extrajudicial.

1 – Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente.

2 – Executada a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida 

pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as 

alterações da Lei 10.931 de 2004).

3 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 06 de dezembro de 2016.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 116037 Nr: 6202-88.2016.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Terezinha Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamiro Klann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Fiorentin - OAB:OAB/RS 

69.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Massaiuki Sio Junior 

- OAB:9.661-A-MT

 Código n. 116037

DECISÃO

1 – CERTIFIQUE-SE quanto à autenticidade da presente Carta Precatória.

 2 – Atendidos os requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo 

Civil, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, observando-se as 

formalidades e exigências legais, servindo esta de mandado.

3 – Caso haja documentação faltante ou pendência de diligências a serem 

custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao Juízo deprecante por 

meio eletrônico visando a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC .

4 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações.

5 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe.

 6 – Às providências.

Água Boa/MT, 05 de dezembro de 2016.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84374 Nr: 3213-51.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani News

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 1 – Ante o exposto, este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença formulado pelo executado/impugnante às fls. 

133/144, a fim de determinar a substituição do índice contido nos cálculos 

do exequente pelo IPCA-E/IBGE, bem como afastar a incidência de juros 

moratórios até o efetivo pagamento através de requisição de pequeno 

valor (RPV) que deve ocorrer no prazo legal. 2 – Com fundamento no 

princípio da causalidade, aliado as regras dos artigos 85, §3º, §7º, §14º e 

art. 86, todos dispositivos do CPC, CONDENA-SE o exequente/impugnado 

e o impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão. Em sintonia com o princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, deverá o exequente efetuar o adimplemento desse 

montante correspondente a 70 % (setenta por cento) e o executado o 

valor equivalente a 30 % (trinta por cento) da quantia ora fixada. 3 – 

INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial. 4 – Em 

seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme solicitado, 

encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.5 – Com a 

resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores referentes ao 

precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.6 – Com 

a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.7 – 

Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.8 – Às 

providências necessárias. CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 06 de dezembro de 

2016.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96060 Nr: 4579-57.2014.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odarci Pessini, Jocimar Cezar Pessini, Claudete 

Aparecida de Morais, Jocerlei Stelio Pessini, Valmir Pezzini, Waldir Pessini, 

Rita Pezzini, Olira Pessini, Ana Lucia Pessini, Joeli Pessini, Ivanir Pezzini 

Crespão, Valmir José Crespão, Luiz Smaniotto, Ademir Pezzini, Eunice 

Pedatto Pezzini, Marli Smaniotto, Nadir Pezzini Zandoná, João Darci Seibt, 

Pedro Neri Zandoná, Ivete Fátima Seibt, Nair Pezzini, Leni Pessini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Domingas Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:13330/MT - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 96060

DESPACHO

1 – Considerando a ausência de afirmação de que o herdeiro Valmir 

Pezzini e sua esposa Rita Pezzini estão dilapidando patrimônio do acervo 

hereditário a fim de justificar a urgência na pretensão da inventariante às 

fls. 148/150, aliado ao fato de que se trata de norma fundamental o 

estímulo à solução de conflitos por autocomposição, nos termos do art. 3º 

do Código de Processo Civil , visando ao restabelecimento de 

comunicação entre os sucessores e possível acordo no tocante à partilha 

dos bens, DESIGNA-SE audiência de mediação para o dia 08 de fevereiro 

de 2017 às 15h30 (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual.

2 – Desta feita, EXPEÇA-SE carta de intimação aos herdeiros, 

observando-se à representação existente nos autos, bem como o fato de 

que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para o comparecimento da audiência de mediação acima designada, 

conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil.

3 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Água Boa/MT, 06 de dezembro de 2016.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 80524 Nr: 3545-52.2011.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irondina Ambrozio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.
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 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 80770 Nr: 3791-48.2011.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Ferreira Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 
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que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82339 Nr: 1183-43.2012.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irma Kotz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 
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exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82351 Nr: 1195-57.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lindenmayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.
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Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82352 Nr: 1196-42.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 
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para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82539 Nr: 1382-65.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Antonia Ribeiro Abreu de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 152 de 419



idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82893 Nr: 1736-90.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel de Morais Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 
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demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82918 Nr: 1761-06.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Correia Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.
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 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 83113 Nr: 1956-88.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercilia Guilherme Rodrigues Quevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:
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EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 83490 Nr: 2327-52.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleci Giotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 
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TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 83504 Nr: 2341-36.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Rocha Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 
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LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 83560 Nr: 2397-69.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Ribeiro Pretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 
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- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 83563 Nr: 2400-24.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Dias Rodrigues Negreiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.
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 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 83936 Nr: 2775-25.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gasparina Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 
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honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 83943 Nr: 2782-17.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pinto de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 
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executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 83992 Nr: 2831-58.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Alves Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.
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 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 83996 Nr: 2835-95.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRdS, LRdSF, Luciane Lemos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 
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presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84105 Nr: 2944-12.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Moreira dos Santos Arcanjo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.
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 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84164 Nr: 3003-97.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Reis Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 
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de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84306 Nr: 3145-04.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martins Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 
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Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84328 Nr: 3167-62.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eva Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 
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04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84362 Nr: 3201-37.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Balbino da Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 
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suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84363 Nr: 3202-22.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luci da Luz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.
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 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84466 Nr: 3306-14.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Ferreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 
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aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84477 Nr: 3317-43.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edoniro Machado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 
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pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85014 Nr: 3850-02.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hulda Blondow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 
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§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.

Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85155 Nr: 3995-58.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Gomes da Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença pelo 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT alegando, em síntese, alega o executado 

que o exequente não observou a formalidade do art. 534, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o procedimento de 

execução do título judicial. Além disso, assevera que, diante do grande 

número de execuções acerca do mesmo objeto desta demanda, o 

prosseguimento da execução causará prejuízo significativo ao orçamento 

público municipal, gerando risco, abalo e perturbação intensa a ordem 

social do município, pugnando, com fundamento no poder geral de cautela, 

a suspensão desta demanda e dos efeitos da sentença. Assevera que o 

montante referente aos honorários advocatícios revela-se exorbitante. 

Aduz que o exequente colacionou planilha sem a necessária 

transparência, pugnando pela produção de prova pericial.

 O credor manifestou a respeito da impugnação.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública opor 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias que 

deverá ser iniciado a partir de sua intimação, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, podendo arguir matérias ligadas ao procedimento executivo e 

acerca do mérito da execução.

 Primeiramente, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do 

art. 219 do CPC, havendo a suspensão em decorrência do feriado 

ocorrido no dia 07/09/2016 (“Dia da Independência”), verifica-se que a 

defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta 

demanda.

 Diante disso, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada.

 Nesta mesma vereda, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil 

estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação.

 Além disso, o art. 534 do Código de Processo Civil estabelece os 

requisitos para o início do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, nota-se que o impugnante alegou defeito no 

procedimento formulado pelo impugnado/exequente, sob o argumento de 

que ele não cumpriu com requisitos formais, referentes à indicação do 

nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, 

bem como ao termo inicial e final dos juros e correção monetária que foram 

utilizadas no cálculo do débito.

No que concerne ao defeito formal atacado pelo impugnante, reputa-se 

que razão não lhe assiste, tendo em vista que consta nos autos a 

indicação completa do nome do credor e do número de seu CPF na petição 

inicial do processo de conhecimento que por sinal possui natureza 

sincrética, não havendo necessidade de sua repetição, salvo as 

hipóteses de execução de título executivo judicial oriundo de outro Juízo.

 Em relação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros 

moratórios, verifica-se que o exequente indicou expressamente na 

planilha do débito, inclusive, informando o indexador de cada parâmetro 

utilizado e a memória descriminada, conforme se vislumbram nos autos, 

não merecendo guarida seus argumentos.

 De outra banda, no que tange ao pedido de suspensão deste processo 

executivo e dos demais feitos com o mesmo objeto, sob o argumento de 

que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa fixada no título 

executivo judicial irá causar enormes prejuízos ao orçamento municipal, 

comprometendo a prestação dos serviços pela entidade e inviabilizar 

programas governamentais, reputa-se que não merece acolhimento.

Em que pesem as alegações do Município de Água Boa/MT, a dificuldade 

financeira em adimplir o montante fixado no título executivo judicial não 

encontra ressonância com as hipóteses previstas no art. 535 do Código 

de Processo Civil.

 Ainda que tenha o impugnante fundamentado o argumento de suspensão 

do feito executivo em incidentes de suspensão de liminares, saliente-se 

que esta hipótese é cabível apenas em liminares exaradas em sede de 

mandado de segurança coletivo e ação civil pública, sendo competência 

exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça respectivo, inteligência dos 

artigos 2º e 4º, caput e parágrafo sexto da Lei n. 8.437/1992.

Portanto, não se trata da hipótese dos autos.

 Além disso, é ônus do impugnante demonstrar a escassez de recursos 

para a aplicação da excepcionalíssima tese da reserva do possível, o que 

não ocorreu no caso em tela, tratando-se de simples argumentos 

genéricos acerca dos supostos prejuízos orçamentários, não sendo 

idôneo para desprestigiar o título executivo judicial.

 Ademais, é necessário pontuar que o numerário pretendido nesta 

demanda é atinente ao aporte financeiro despendido pelo próprio 

exequente.

 Neste sentido, “mutatis mutandis”, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS.

 - A certidão que comprova o arbitramento, por decisão judicial, de 

honorários ao defensor dativo pode servir de lastro ao processo 

executivo.

 - Cabe ao Estado, em ação de cobrança de honorários de advogado 

dativo arbitrados pela autoridade judicial, produzir provas para afastar a 

presunção de legitimidade das certidões dos créditos respectivos.

 - A tese da reserva do possível constitui fato impeditivo do direito da 

contraparte, cabendo ao interessado comprovar a indisponibilidade fática 

de recursos, a indisponibilidade jurídica ou a desproporcionalidade da 

prestação buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0422.11.001158-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013) (Destaque)

Sendo assim, razão não assiste ao impugnante com relação ao pedido de 

suspensão do processo executivo na forma pretendida.

 Por sua vez, quanto à alegação de excesso de execução, no que toca 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, reputa-se que esta 

pretensão deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento no art. 535, 

§2º do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do valor 

que entende como devido.
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Diante da ocorrência de impugnação, mostra-se cabível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença de 

obrigação por quantia certa em face da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 85, §7º do CPC.

 Por derradeiro, apesar de o exequente requerer a condenação do 

impugnante/executado por litigância de má-fé, tendo em vista que os 

argumentos e conduta não se amoldam em nenhuma das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida a alegação 

apresentada pelo credor.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulado pelo executado/impugnante.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 

85, §3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 3 – INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 4 – Em seguida, EXPEÇA-SE o competente precatório/RPV conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário com as advertências de praxe.

5 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório/RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos referidos valores em favor da parte exequente.

6 – Com a expedição descrita no item 5, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria no prazo de 10 (dez) dias.

7 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 107854 Nr: 1239-37.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Barros Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:13330/MT - A

 11. Posto isso, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado FÁBIO 

BARROS RODRIGUES, qualif. nos autos, mediante os seguintes 

compromissos, sob pena de revogação do benefício em caso de 

descumprimento:a) Comparecer perante a autoridade, todas as vezes que 

for intimado para atos da instrução criminal e para o julgamento;b) Não 

mudar de residência, sem prévia autorização deste juízo;c) Não se 

ausentar por mais de 08 (oito) dias de sua residência, sem comunicar este 

juízo.12. FIXO ainda, as seguintes medidas cautelares penais substitutivas 

à prisão:1) Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as 

suas atividades; 2) Recolher-se em sua residência diariamente, 

exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido 

entre 20h00min e 06h00min do dia seguinte.13. EXPEÇA-SE precatória 

para o Juízo de domicílio do acusado, fiscalizar as aventadas condições. 

14. Advirta ao acusado que o descumprimento de qualquer das medidas 

acima impostas ensejará na decretação de sua prisão preventiva (art. 

282, §4º, do CPP).15. EXPEÇA-SE Alvará de Soltura e o Termo de 

Compromisso, devendo o denunciado ser posto em liberdade se por outro 

motivo não deva permanecer preso.16. Tendo em vista o LAUDO 

DEFINITIVO DA POLITEC acerca do local do crime (fls. 180/185) as partes 

manifestaram favoral à perícia, e não havendo impugnação, DECLARO 

este Juízo competente para julgar o caso.17. DESIGNO A DATA DE 02 de 

fevereiro de 2017, às 13h00min para REALIZAR A AUDIÊNCIA DE 

INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA PABLO MAIA BARBOSA (Policial Militar), 

em razão do pedido do Ministério Público, o qual manifestou interesse na 

oitica do mesmo.16. CIÊNCIA ao MPE e à defesa.17. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 77211 Nr: 4869-07.2016.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO - 

OAB:2644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1 – Ponderando a alegação de pobreza, defiro a gratuidade requerida, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

 2 - Diante do que dispõe o art. 334 e 694, ambos do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 06/04/2017, às 15h 30min, que será 

presidida por esta magistrada.

3 – Nos termos do § 2º do art. 695 do CPC, o polo ativo será intimado por 

meio do advogado e o passivo será citado, no máximo, 10 dias antes da 

audiência designada.

 4 – Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus 

respectivos advogados ou defensor público. Ressalto que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10 dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC.

 5 – Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

 6 – O início do prazo para contestação, que é de 15 dias, será nos termos 

do art. 335 do NCPC.

7 – Quanto aos alimentos provisórios, ciente das necessidades da parte 

alimentanda, mas diante da ausência de comprovação do rendimento do 

demandado (possibilidade), por ora, fixo o valor mensal de 50% do salário 

mínimo a partir da citação, mais metade das despesas extras( médicas e 

farmacêuticas).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 76201 Nr: 4214-35.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSANE COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimado para complementar o valor da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento da citação e liminar, 

sendo cobrados 3, 00 (três reais) por quilômetros rodados. Distância a ser 

percorrida 220 KM (ida e volta), totalizando 660,00 (seiscentos e sesenta 

reais), depósito que deverá ser efetuado na conta 15.430-X, banco do 

Brasil S/A agência 0512-6, fórum da comarca de Alto Araguaia-MT, 

descontando desse valor 25,00 (vinte e cinco reais) que já encontra-se 

depositdo aos autos, comprovando o depósito original para o devido 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 77211 Nr: 4869-07.2016.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO - 

OAB:2644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente da audiência designada para 

o dia 06 de abril de 2017 às 15h30min (MT) no Edifício do Fórum.
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Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 76813 Nr: 4642-17.2016.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGA BARBOSA PEREIRA - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BARBOSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO - 

OAB:2644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1 - Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05/04/2017, às 13h.

2 – Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por 

meio do advogado e o passivo será citado, no máximo, 20 dias antes da 

audiência designada.

 3 – Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus 

respectivos advogados ou defensor público. Ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10 dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC.

 5 – Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

 6 – O início do prazo para contestação, que é de 15 dias, será nos termos 

do art. 335 do NCPC.

7 - Após a expedição do necessário para a citação e realização da 

solenidade, apense-se ao processo de inventário mencionado na exordial 

e venham conclusos para análise do pedido liminar.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 76813 Nr: 4642-17.2016.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGA BARBOSA PEREIRA - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BARBOSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO - 

OAB:2644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente da audiência designada para 

o dia 05 de abril de 2017 às 13h00min (MT)no Edifício do Fórum desta 

comarca.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 25096 Nr: 3041-54.2008.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ ASSIS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAYNA ANDREYA GEMELLI 

- OAB:1573/TO

 Intimação do advogado do denunciado para apresentar as alegações 

finais no prazo legal.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 32644 Nr: 183-45.2011.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSMDS, AMODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LOPES CARDOSO - 

OAB:20194/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos,

 Trata-se de processo inicialmente ajuizado na comarca de Mineiros-GO, 

em que Luiz Carlos Ferreira da Silva pedia a guarda da filha Keitty Suiary 

Madureira da Silva, que estava com Ambrozina Madureira, residente em 

Alto Araguaia.

Reconhecendo a incompetência do juízo de Mineiros, o colega declinou da 

competência e os autos vieram para esta comarca, onde a inicial foi 

recebida às fls. 37/39.

Citada (fl. 48), a requerida apresentou resposta às fls. 50/55 e juntou 

documentos. O estudo psicossocial da demandada foi apresentado às fls. 

64/65 e do demandante às fls. 76/77

Intimadas para manifestarem quanto às provas, as partes quedaram-se 

silentes.

Determinada a intimação pessoal do autor para impulsionar o feito, o 

mesmo não foi localizado.

À fl. 105, o “parquet” manifestou pela intimação da requerida e em caso de 

silencio da mesma, pelo arquivamento do feito.

Acolhido o pleito de intimação, a requerida não foi localizada.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 O quadro acima apresentado autoriza a conclusão de que o autor se 

limitou ao ajuizamento da demanda em agosto de 2010.

 Diante disso, entendendo que houve ausência superveniente de interesse 

de agir, nos moldes do art. 485, VI do CPC, extingo o processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 18225 Nr: 1320-38.2006.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. Considerando o pedido de fl. 292 do i. representante do Ministério 

Público, HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Gleice Neia da 

Guia, haja vista que a mesma não foi localizada, encontrando-se em lugar 

incerto e não sabido.

2. Ademais, INTIME-SE a parte requerida a fim de se manifestar acerca da 

testemunha faltante Anildo José de Miranda e Silva, com o escopo de 

informar se desiste, insiste na oitiva do mesmo ou se deseja substituí-la, 

oportunidade em que deverá apresentar novo rol no prazo máximo de 15 

(quinze) dias.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de dezembro de 2016.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76542 Nr: 4441-25.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MANZALE DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 
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OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal.

 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 

do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial.

3. DESIGNE-SE data para realização de audiência de conciliação ou de 

mediação.

 4. CITE-SE o requerido NO(S) ENDEREÇO(S) ENCONTRADO(S) NO 

BACENJUD, ora incluso, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015.

5. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (§5º, art. 334, CPC/2015).

 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015).

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 7 de dezembro de 2016.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58323 Nr: 1135-19.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DOS REIS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL MAFERJE LTDA, EVANDRO DE 

OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BARBOSA RHODEN - 

OAB:17.236-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO NOGUEIRA 

GONÇALVES - OAB:93997MG, SANDRA JUNQUEIRA MEIRELES 

TEIXEIRA NOGUEIRA - OAB:105939

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Indenizatória proposta por Alcileide Rosa de Moura 

em desfavor do Município de Alto Araguaia/MT, todos qualificados nos 

autos.

 2. Da análise dos autos noto que o requerido apresentou contestação 

denunciando à lide a empresa Cinal Construtora e Incorporadora Nacional 

Ltda.

3. Dessa forma, ante a denunciação da lide pelo réu no prazo da defesa 

(art. 126, do CPC/2015), DETERMINO a citação do denunciado para 

contestar.

4. O denunciante deverá providenciar a citação nos prazos referidos no § 

1º, do artigo 131, do CPC/2015, sob pena de prosseguimento da ação 

somente em seu desfavor (§ 2º, do referido artigo).

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 05 de dezembro de 2016.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27759 Nr: 2237-52.2009.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL AGRO COMPANHIA BRASILEIRA DE 

PROPRIEDADES AGRICOLAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT, FERNANDO MENDES DA SILVA - OAB:7603-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - 

OAB:80.696 RJ, Alberto Goldchmit - OAB:246220/SP, Carolina Neves 

do Patrocínio Nunes - OAB:SP 249.937, DENISE CABRAL GARCIA 

NOGUEIRA - OAB:13082/GO, Luciano Giongo Bresciani - 

OAB:214044/SP, PAULA CAMILA O. DE OLIVEIRA COCUZZA - 

OAB:174.357-SP

 Fica Vossa Senhoria intimado a devolver os autos em cartório no prazo 

de 48 horas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52102 Nr: 1415-58.2012.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE ALMEIDA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:8974/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14469A

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. ALESSANDRA DE ALMEIDA FREIRE promove Ação de Consignação em 

Pagamento em desfavor do BANCO BV FINANCEIRA, todos qualificados 

nos autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação (fl. 197), aduzindo que o 

provimento judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

4. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desistente ao pagamento de custas e despesas 

processuais ut § 2º do artigo 82 do CPC/2015, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001 ou Lei Nacional 9.099/95.

5. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) 

representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de 

regência.

6. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

7. Publique-se. Intimem-se.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de dezembro de 2016.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73147 Nr: 2278-72.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BATISTA DA SILVA, INGRID 

ROSA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MMº Juiz de Direito Pierro de Faria Mendes deliberou:

1. Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, cientifico a todos que todos observar as disposições da 

seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2. DETERMINO à gestora judiciária que solicite a devolução da precatória 

expedida para a oitiva da testemunha ouvida nesta oportunidade.

3. Encerrada a instrução, ABRO vista dos autos às partes, pelo prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, para apresentação dos memoriais finais.

4. Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.
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Nada mais havendo a consignar, às 14h41 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28812 Nr: 202-85.2010.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BISOGNIN SANTI, ANELINDRA 

OTTONI DE CARVALHO SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do NCPC, INTIME-SE a parte apelada para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões recursais.

 2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do NCPC), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Alfim do prazo encimado, após adotadas as providências do item 2.3.20 

da CNGC/MT, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às 

anotações e baixas necessárias, bem como, grafando nossas sinceras 

homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de dezembro de 2016.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81250 Nr: 2918-53.2012.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R P SCOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Liria Fernandes Brasil 

- OAB:15322/MT, Opson Luisandro Pulga Baioto - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:15877-MT

 Impulsiono os autos, a fim de intimar as partes. " Vistos etc. Intimem-se as 

partes para que informem sobre a possibilidade de composição para a 

solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta de acordo por 

escrito. Caso contrário, já devem indicar provas, justificando-as, que 

pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, sob pena de presumirmos sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94616 Nr: 4183-22.2014.811.0008

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSA TEIXEIRA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:OAB/MG 84.400

 Pelo exposto, e por tudo o mais que consta dos autos, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

extinguindo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e 

assim:a)CONDENO a parte Ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a título de reparação dos danos morais, atualizado monetariamente, 

pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 STJ), e acrescido de 

juros de 1% ao mês, desde a data do ilícito (09/2012), nos termos da 

Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.b) CONDENO a parte Ré à 

repetição de indébito em dobro, cuja quantia perfaz o montante de R$ 

13.709,08 (treze mil, setecentos e nove reais e oito centavos), acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, 

art. 405) e correção monetária a partir do presente decisum. Mantenho a 

decisão liminar à fl. 30v.c)Por consequência, condeno a parte Ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais, com fulcro no artigo 85, §2º, inc. I e IV, do CPC, fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o grau de zelo da 

procuradora da parte, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço e a pouca complexidade da demanda, resolvida em sede de 

julgamento antecipado, sem necessidade de comparecimento dos 

patronos em audiência.O valor dos honorários advocatícios deve ser 

acrescido de correção monetária a contar da data da sentença e de juros 

de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito 

em julgado (CPC, art. 85, § 16). Cumpram-se as disposições pertinentes ao 

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Barra do Bugres/MT, 22 

de novembro de 2016.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92813 Nr: 2753-35.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a MARIA ROSA DE ANDRADE, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem como, ao 

pagamento de AUXÍLIO-DOENÇA devidos a partir da data do indeferimento 

administrativo em 23/04/2014 (fls.19); até a efetiva implantação da 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, que se dará a partir da data da perícia 

médica em 14/08/2015 (p.73), por ser a data em que a Autora teve o 

inequívoco conhecimento de sua invalidez para o trabalho, quando então 

cessará o benefício de auxílio-doença, com juros e correção monetária 

com base no manual vigente de cálculos da justiça federal.DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA, devendo o INSS iniciar o pagamento do benefício 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) ao dia, limitado ao valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC.Oficie-se GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS, requisitando-se a 

implantação do benefício, consignando-se o prazo de 30 dias.No que 

tange ao pagamento de custas, despesas processuais, compreendo a 

ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001. CONDENO a Autarquia ao pagamento dos Honorários 

Advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, nos termos do § 3º do artigo 20, do Código de 

Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ.Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos. Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26310 Nr: 2366-98.2006.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINA MARQUES TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - 

OAB:MT 3493, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:MT 8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO EDUARDO VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8438/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data da citação, ocorrida em 29/01/2007 

(p.49v). Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, 

Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do 

pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. 

Condeno o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos. Deixo de 

determinar a remessa de ofício para reexame necessário, uma vez que os 

débitos vencidos não ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do 

art. 496, § 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, OFICIE-SE a Gerência 

Executiva do INSS para que implante o benefício no prazo de 30 (trinta) 

dias. FICA ESTA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. DESNECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO DA AUTARQUIA REQUERIDA.Saem os presentes devidamente 

intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54857 Nr: 1060-84.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDERLI EUSTAQUIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de Aposentadoria por Invalidez, a Iderli Eustaquio Barbosa, no valor de 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem como, ao pagamento 

de Auxílio-Doença devidos a partir da data do indeferimento administrativo 

ocorrido em 30/06/2002 (fls.60), devendo observar as parcelas já 

prescritas do quinquênio anterior da propositura da ação, até a efetiva 

implantação da Aposentadoria por Invalidez, que se dará a partir da data 

da perícia realizada em 26/07/2015 (p.110/112), com juros e correção 

monetária com base no manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo 

certo que o INSS deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem 

reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do 

requerimento feito na exordial, bem como na presente audiência, DEFIRO a 

antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a concessão 

imediata do benefício previdenciário ao autor, eis que satisfeitos os 

requisitos da antecipação da tutela, quais sejam: (i) prova inequívoca da 

verossimilhança da alegação, conforme fundamentação da sentença, e de 

(ii) receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caracterizado em 

face da natureza alimentar do benefício.Quanto às prestações vencidas 

desde então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do novo CC 

c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de cálculos da Justiça 

Federal.Isento o vencido do pagamento das custas processuais, conforme 

art. 8°, § 1° da lei 8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48248 Nr: 76-37.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, Mirian Lourenço de Oliveira - OAB:10363-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento. Compulsando os autos, verifica-se que a Autarquia 

requerida não foi devidamente intimada, restando prejudicada a realização 

da presente audiência. Diante disso, redesigno a audiência para o dia 16 

de fevereiro do ano de 2017 às 17h30min. Intime-se a Autarquia requerida 

sobre a nova data de realização da audiência, bem como para que se 

manifeste sobre o laudo pericial de fls.67/70. A advogada sai intimada da 

nova data, bem como para que traga as testemunhas independentemente 

de intimação. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91893 Nr: 2034-53.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane Amancia de Araujo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Aberta a audiência, constatou-se a ausência da parte autora, 

bem como de sua advogada, assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que a advogada possa justificar as ausências. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, faça os autos conclusos. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109717 Nr: 1560-14.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ESTEVAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do indeferimento administrativo 

ocorrido em 17/02/2016 (pág. 15). Quanto às prestações vencidas desde 

então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 

161 do CTN), nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Isento 

o vencido do pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, § 1° 

da lei 8.620/93. Condeno o requerido nos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula 111 STJ). Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos. Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. Após o trânsito em 
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julgado, OFICIE-SE a Gerência Executiva do INSS para que implante o 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias. FICA ESTA PUBLICADA EM 

AUDIÊNCIA. DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DA AUTARQUIA 

REQUERIDA.Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 35971 Nr: 2416-56.2008.811.0008

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINETE R. DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Ação Cautelar, intentada por Josinete R. dos Santos 

em face de Banco do Brasil S/A.

 Intimado o advogado da parte requerente para dar prosseguimento ao 

feito, o mesmo manteve-se inerte (p.91).

 Depreende-se dos autos que não foi possível à localização do 

requerente, para promover o andamento no processo conforme a certidão 

do Oficial de Justiça de folhas 165.

 Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta a falta no prazo de 05 (cinco) dias.”

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação pessoal 

para dar prosseguimento ao feito, a parte autora não foi localizada em seu 

endereço declinado nos autos.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por Josinete R. dos Santos em face de 

Banco do Brasil S/A.

 Condeno a parte autora as custas processuais mínimas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 07 de dezembro de 2016.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 36154 Nr: 2602-79.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandi Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Ação Cautelar, intentada por Jurandi Rodrigues dos 

Santos em face de Banco do Brasil S/A.

 Intimado o advogado da parte requerente para dar prosseguimento ao 

feito, o mesmo manteve-se inerte (p.108).

 Depreende-se dos autos que não foi possível à localização do 

requerente, para promover o andamento no processo conforme a certidão 

do Oficial de Justiça de folhas 112.

 Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta a falta no prazo de 05 (cinco) dias.”

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação pessoal 

para dar prosseguimento ao feito, a parte autora não foi localizada em seu 

endereço declinado nos autos.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por Jurandi Rodrigues dos Santos em face 

de Banco do Brasil S/A.

 Condeno a parte autora as custas processuais mínimas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 07 de dezembro de 2016.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 35862 Nr: 2292-73.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandi Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTINA PONCE 

DEVULSKY MANRIQUE - OAB:3823/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Ação Revisional de Contrato, intentada por Jurandi 

Rodrigues dos Santos em face de Banco do Brasil S/A.

 Intimado o advogado da parte requerente para dar prosseguimento ao 

feito, o mesmo manteve-se inerte (p.82).

 Depreende-se dos autos que não foi possível à localização do 

requerente, para promover o andamento no processo conforme a certidão 

do Oficial de Justiça de folhas 86.

 Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta a falta no prazo de 05 (cinco) dias.”

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação pessoal 

para dar prosseguimento ao feito, a parte autora não foi localizada em seu 

endereço declinado nos autos.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por Jurandi Rodrigues dos Santos em face 

de Banco do Brasil S/A.

 Condeno a parte autora as custas processuais mínimas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 07 de dezembro de 2016.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Cod. Proc.: 37541 Nr: 3891-47.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, c/c artigo 924, II, ambos do 

Código de Processo Civil, passando a fazer parte integrante da presente 

sentença, o acordo de p. 54/56.EXPEÇA-SE imediatamente o ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do executado GENALDO RODRIGUES DOS 

SANTOS.Sem custas.Ciência à Defensoria Pública.Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 07 de dezembro de 2016. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94616 Nr: 4183-22.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSA TEIXEIRA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:OAB/MG 84.400

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a parte requerida.Dispositivo Pelo 

exposto, e por tudo o mais que consta dos autos, nos termos do art. 487, I 

do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

extinguindo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e assim: a) 

CONDENO a parte Ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título 

de reparação dos danos morais, atualizado monetariamente, pelo INPC, a 

partir da presente data (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros de 1% ao 

mês, desde a data do ilícito (09/2012), nos termos da Súmula 54 do 

Superior Tribunal de Justiça. b) CONDENO a parte Ré à repetição de 

indébito em dobro, cuja quantia perfaz o montante de R$ 13.709,08 (treze 

mil, setecentos e nove reais e oito centavos), acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e 

correção monetária a partir do presente decisum. Mantenho a decisão 

liminar à fl. 30v. c) Por consequência, condeno a parte Ré ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, com 

fulcro no artigo 85, §2º, inc. I e IV, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, tendo em vista o grau de zelo da 

procuradora da parte, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço e a pouca complexidade da demanda, resolvida em sede de 

julgamento antecipado, sem necessidade de comparecimento dos 

patronos em audiência. O valor dos honorários advocatícios deve ser 

acrescido de correção monetária a contar da data da sentença e de juros 

de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito 

em julgado (CPC, art. 85, § 16). Cumpram-se as disposições pertinentes ao 

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80009 Nr: 1582-14.2012.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA REGINA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se o advogado da autora, para que se manifeste sobre a certidão 

de folhas 93, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e faça os 

autos conclusos.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 12 de abril de 2016.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 82620 Nr: 4340-63.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO NOBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG SA - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:16.227-A

 Vistos.

Sem prejuízo, considerando a natureza do presente feito e buscando 

satisfazer os interesses das partes envolvidas, atendendo ao 

determinado pelo art. 3º, §3º, do CPC, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para 

o dia 09/03/2016, às 14 horas e 10 minutos, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado na Rua João 

Custódio da Silva, nº 404, Jardim Maracanã, Barra do Bugres (local onde 

funciona o Juizado Especial, conhecido popularmente por “Forinho”).

Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intimem-se as partes. Ciência à Defensoria Pública.

 Às providências. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 94761 Nr: 4303-65.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARCIA NEPOMUCENO, ESTEFANIO DE QUEIROZ 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BB CORRETORA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:, LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT16.691 / 

A, LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:PR / 8.123

 Proceder a Intimação dos Advogados das partes, bem como intimar o 

advogado da parte autora dar ciência a Senhor EDNA MARCIA 

NEPONUCENO e ESTEFANIO DE QUEIROZ SILVA, que será realizado a 

pericia com os Peritos Médicos Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 

3482 e LUIZ PRIMO LARAYA CRM/MT 3046, no endereço Praça Elaizário 

Arantes Joani de Souza, nª 1030, Centro de Barra do Bugres/MT(prédio do 

Fórum, no dia 21 de FEVEREIRO de 2017 -Terça-Feira, no horário das 

09:00 horas. Devendo o autor trazer os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 107978 Nr: 524-34.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE DOS SANTOS LÚCIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - OAB:4449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Inobstante o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, apresentado 

pelo requerido em outra oportunidade a este juízo, considerando que 

havendo interesse de uma das partes na audiência de conciliação, esta é 

obrigatória (art. 334, §4º, I, do NCPC), e não havendo qualquer recusa 

expressa da autora, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 

09/03/2017, às 13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, localizado na Rua João Custódio da Silva, nº 404, Jardim 

Maracanã, Barra do Bugres (local onde funciona o Juizado Especial, 

conhecido popularmente por “Forinho”).

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48036 Nr: 4195-75.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEROVANI, MARLI DE SOUZA 

PEROVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVELYN OLIVEIRA DE ARAUJO 

GUTERVIL SELLA - OAB:18046-B

 CERTIFICO, PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA, Dr. LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - OAB/MT 13320, PARA 

REQUERER O QUE LHE FOR DE DIREITO E INTERESSE, UMA VEZ QUE É O 

REPRESENTANTE DA AUTOTA DA PRESENTE DEMANDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 108888 Nr: 1085-58.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE LOPES DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Considerando que havendo interesse de uma das partes na audiência de 

conciliação, esta é obrigatória (art. 334, §4º, I, do CPC), no caso dos autos 

o autor já manifestou seu desinteresse, porém ainda não foi oportunizado 

ao requerido o direito de manifestar-se quanto à audiência (art. 334, § 5º, 

do CPC), portanto, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 

16/03/2017, às 12h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, localizado na Rua João Custódio da Silva, nº 404, Jardim 

Maracanã, Barra do Bugres (local onde funciona o Juizado Especial, 

conhecido popularmente por “Forinho”).

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Às providências. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82620 Nr: 4340-63.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO NOBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG SA - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:16.227-A

 Intimação da Parte Requerida, na pessoa de seus advogados, DR. ANDRÉ 

RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE, inscrito na OAB/MG 78.069, e 

DR. BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO inscrito na OAB/MT 

16.227-A, acerca da decisão abaixo transcrita:

Vistos.

Sem prejuízo, considerando a natureza do presente feito e buscando 

satisfazer os interesses das partes envolvidas, atendendo ao 

determinado pelo art. 3º, §3º, do CPC, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para 

o dia 09/03/2017, às 14 horas e 10 minutos, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado na Rua João 

Custódio da Silva, nº 404, Jardim Maracanã, Barra do Bugres (local onde 

funciona o Juizado Especial, conhecido popularmente por “Forinho”).

Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intimem-se as partes. Ciência à Defensoria Pública.

 Às providências. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 93236 Nr: 3094-61.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA DA SILVA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da não manifestação da parte autora que deveria ter dado 

andamento ao feito e estando o processo parado aguardando o 

comparecimento do requerente, julgo EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III, do Novo Código 

de Processo Civil.Sem custas, face a gratuidade da justiça.Certificado o 

trânsito em julgado, proceda-se às baixas de estilo a após, arquivem-se 

os  au tos .  D i spensado  o  r e g i s t r o ,  p e l o  p r o v i m e n t o 

42/2008/GGJ.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 46097 Nr: 2265-22.2010.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila de Fátima dos Santos - 

OAB:Defensora Públi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODAIR COSTA LIMA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Vistos, etc. Estando a prova da obrigação alimentar 

pré-constituída com a certidão de nascimento de fl. 21, com fulcro no 

artigo 4.º, da Lei n.º 5.478/68, não há óbice para a fixação dos alimentos 

provisórios. Todavia, nestes autos não há prova do valor da remuneração 

percebida pelo Requerido, razão pela qual arbitro os alimentos provisórios 

em favor do mesmo, em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo 

equivalente na data de hoje em R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), que 

deverão ser creditados em conta Bancária constante na inicial. Deixo claro 

às partes que o valor ora arbitrado pode ser revisto a qualquer tempo. 

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

05/04/2011 às 13:30 horas. Expeça-se Carta Precatória para citar e intimar 

o requerido, no endereço constante na inicial, como acima determino e 

como requerido na inicial e a fim de que compareça à audiência, 

acompanhado de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência em confissão e revelia. Sem 

prejuízo, intime-se a Autora, e sua Representante Legal, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando em sua ausência 

em extinção e arquivamento. Na audiência, se não houver acordo, poderá 

o Réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. Oficie-se a empresa 

empregadora, onde o Requerido doravante trabalha, para que sejam 

descontados em folha de pagamento os alimentos, ora arbitrados e 

depositados em conta Bancária em nome da Requerente constante na 

inicial, bem como para que envie a este Juízo, no prazo de 48 horas, os 06 

(seis) últimos Holerites do alimentante, ou informações sobre os seus 

vencimentos, sob pena de tipificar delito do artigo 22, § único, da Lei de 

Alimentos (LA, art. 4°, § 7°). Notifique-se o Douto “Parquet”. Defiro os 

benefícios do artigo 172, § 2º do CPC. Defiro igualmente o pedido de 

Concessão dos Benefícios da Assistência Judiciária. Às providências.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fls. 62-v, proceda-se à 

citação/intimação do requerido por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

observando-se o que dispõe o art. 257 e incisos do CPC.Sem prejuízo, 

nomeio de imediato, como curadora especial a Dra. Fabiana Nogueira 

Pereira, fixo os honorários advocatícios no valor de 5 URH, conforme 

tabela de honorários da OAB.Decorrido o prazo da citação, intime-se a 

curadora para apresentar contestação.Às providencias. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos de Magalhães 

Santos, digitei.

Barra do Bugres, 07 de dezembro de 2016

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 24739 Nr: 752-24.2007.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURO SERGIO DE SOUZA, Rg: 

1491950-8, Filiação: Elizeu Jose de Souza e de Adelice Correa de Souza, 

data de nascimento: 18/07/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, soldador. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO AO RÉU PARA COMPARECER NA 

SESSÃO DO JÚRI DESIGNADO PARA O DIA 12/12/2016, ÀS 08:30 

HORAS, NO FORUM DE BARRA DO BUGRES -MT

Despacho/Decisão: Autos: 752-24.2007.811.0008 - Código: 24739R E L A 

T Ó R I ODETERMINA-SE QUE O PRESENTE FEITO TENHA TRAMITAÇÃO 

PRIORITÁRIA EIS QUE SE TRATA DE AÇÃO PENAL EM QUE SE IMPUTA A 

PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO E/OU EQUIPARADO, DEVENDO-SE SER 

PROVIDENCIADA A IDENTIFICAÇÃO COM TARJA DIFERENCIADA (ART. 

349-A, CPP).O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou 

Mauro Sergio de Souza, qualificado nos autos, como incurso nas sanções 

penais do art. 121, §2º incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso 

que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal porque, 

supostamente, no dia 14 de abril de 2006, por volta das 02 horas da 

manhã, na Av. Tancredo Neves, Centro, na cidade de Nova Olímpia/MT, o 

réu teria agredido a vítima Valneis Francisco Jesus de Assis, 

causando-lhe ferimentos graves no parênquima cerebral que foram a 

causa de sua morte.Narra a exordial acusatória que no dia dos fatos, por 

volta das 00h40min., no Bar do Josa, o réu e Rosimar (irmão da vítima) 

teriam iniciado uma discussão por conta de um jogo de sinuca, ocasião em 

que teriam se agredido mutuamente.Sustenta a inicial que, nesse cenário, 

a vítima e outras pessoas tentaram separar a briga, no entanto, afirma que 

o irmão da vítima (Rosimar) não estava lhe obedecendo, ao passo que 

Valneis dirigiu-se até sua residência dizendo que iria chamar a genitora de 

ambos, instante em que Rosimar teria tomado outra direção.Aduz ainda 

que quando a vítima retornava de sua residência teria se encontrado com 

o réu, instante em que teria o questionado o motivo da briga com seu 

irmão.Ato contínuo alega que o réu teria dado um soco na vítima instante 

em que esta caiu e bateu a cabeça na calçada, no entanto, afirma que a 

vítima, mesmo com tontura, teria conseguido se levantar.Em seguida, 

afirma a peça acusatória que o réu teria se aproveitado do estado de 

tontura em que a vítima se encontrava e teria desferido novos golpes na 

vítima por meio de murros e pontapés, que foram a causa da morte 

desta.Diante desse quadro fático, o Ministério Público sustenta a 

qualificadora de motivo fútil, porque o réu teria matado a vítima tão 

somente porque foi questionada a respeito da briga que este havia 

travado com seu irmão, bem como a qualificadora de meio cruel porque o 

réu teria atingido várias vezes a cabeça da vítima e, por fim, a 

qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima porque no 

primeiro momento teria o réu agido de maneira súbita, à medida que no 

segundo momento o réu teria se aproveitado da perturbação mental da 

vítima para prosseguir com as agressões.Dessa forma, o Ministério 

Público arrola testemunhas e opina pela pronúncia do denunciado no artigo 

de lei que indica.Recebida a exordial acusatória (fl. 71), foi determinada a 

citação do réu.Certidão de fl. 93 informou que o réu alterou de endereço, 

tendo sido determinada a citação do réu, por meio de carta precatória, 

conforme se vê na decisão de fl. 94.A carta precatória para citação do 

réu foi expedida à fl. 96, ao passo que o réu foi citado pessoalmente 

(certidão de fl. 101), oportunidade em que afirmou não possuir condições 

para contratar advogado.Nesse cenário, a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso apresentou resposta à acusação (fls. 102/103).Realizada 

audiência, foram inquiridas as testemunhas Jozemir Zuza dos Santos (fl. 

139), Ana Maria de Freita Guerreio (fl. 140), Rosimar Jesus de Assis (fl. 

141), Noberto Ferreira de Almeida (fl. 142).Na solenidade foi decretada a 

revelia do réu (fl. 138 verso), também foi homologado a desistência das 

testemunhas Euniucom Pereira e Vania Maria comum às partes (fl. 138) e, 

por fim, foi declarada encerrada a instrução criminal.O Ministério Público e 

a Defensoria Pública desistiram da inquirição da testemunha Cleberson 

Pinho, respectivamente às fls. 151 e 156 verso, uma vez que a carta 

precatória retornou sem cumprimento (fls. 154/155).Em seguida, o 

Ministério Público apresentou alegações finais e requereu a pronúncia na 

forma descrita na exordial (fls. 157/164).Após, a Defensoria Pública 

apresentou memoriais postulando pela impronúncia, ou, se assim não 

entender, que sejam afastadas as qualificadoras de meio cruel e recurso 

que impossibilitou a defesa da vítima, sob o fundamento de manifesto não 
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cabimento (fls. 166/176). Encerrando a primeira fase do procedimento, foi 

pronunciado o acusado Mauro Sérgio de Souza, encaminhado para ser 

julgado pelo juiz natural, o Tribunal do Júri, por infração, em tese, art. 121, 

§2º, incisos II e IV do Código Penal, figurando como vítima Valneis 

Francisco Jesus de Assis (fls. 179/190).Cumprida a fase do art. 422 do 

CPP, o Ministério Público e a Defesa arrolaram testemunhas (fls. 199 e 

199v°).Posto isso, designa-se o dia 12 de dezembro de 2016, às 08:30 

horas para a realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri do 

acusado MAURO SÉRGIO DE SOUZA.Intimem-se as testemunhas 

arroladas.Intime-se o pronunciado por edital eis que se encontra em lugar 

incerto e não sabido, nos termos do art. 420, parágrafo único, do Código 

de Processo Penal .Providencie sete cópias da pronúncia e deste 

relatório.É o sucinto relatório (CPP, 423, I).Expeça-se o necessário.Barra 

do Bugres/MT, 23 de novembro de 2016.João Filho de Almeida PortelaJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivete Felizardo de O. 

Carneiro, digitei.

Barra do Bugres, 23 de novembro de 2016

João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 91550 Nr: 1720-10.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 Destarte, para manutenção da prisão, mister a demonstração de forma 

satisfatória dos requisitos objetivos e subjetivos da decretação da 

preventiva (RT 510/365), situação alheia ao caso dos autos .Assim, com 

arrimo nos arts. 315 e 316 do CPP, e fulcrando nas razões acima 

expostas, REVOGA-SE A PRISÃO do acusado RUBENS FERREIRA DA 

COSTA.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA , levando a efeito se por outro 

motivo não estiver preso.No cumprimento do ato, conste no mandado para 

que o Oficial de Justiça certifique quanto ao cumprimento do mandado de 

citação de fl. 99.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Barra do 

Bugres/MT, 07 de dezembro de 2016.João Filho de Almeida Portela Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 116710 Nr: 5798-76.2016.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DOS SANTOS, ALEXSANDRO 

LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881

 Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem 

presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com 

fundamento na garantia da ordem pública, decreta-se a prisão preventiva 

de Júlio Cesar dos Santos e Alexsandro Leandro da Silva, qualificados 

nos autos.”Intimem-se.Trasladem-se cópias necessárias ao inquérito 

policial.Em seguida, arquivem-se.Barra do Bugres/MT, 07 de dezembro de 

2016.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 90030 Nr: 370-84.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 Dessa forma, buscando assegurar a paridade de armas, intimem-se os 

Advogados constituídos para apresentação de memorial no improrrogável 

prazo de três dias. Em caso de inércia, na forma do art. 265 do CPP, 

fixa-se multa desde logo em 10 (dez) salários mínimos e, de igual modo, 

oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição da multa em dívida 

ativa, figurando como devedores os Advogados constituídos pelo 

acusado (fl. 59), sem prejuízo de comunicação a OAB/MT. Ocorrida à 

situação descrita no parágrafo anterior, intime-se o acusado prejudicado 

para constituição de novo patrono e, inerte também o acusado, abra-se 

vista dos autos à DPE para apresentar memorial, no prazo de 03(três) 

dias. Cumpra-se expedindo o necessário. Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 94339 Nr: 3939-93.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS VICTOR DA ROCHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO DOS SANTOS JÚNIOR - 

OAB:12359-MT

 Destarte, para manutenção da prisão, mister a demonstração de forma 

satisfatória dos requisitos objetivos e subjetivos da decretação da 

preventiva (RT 510/365), situação alheia ao caso dos autos .Assim, com 

arrimo nos arts. 315 e 316 do CPP, e fulcrando nas razões acima 

expostas, REVOGA-SE A PRISÃO do acusado ISAIAS VICTOR DA ROCHA 

SILVA.Recolha-se eventual mandado de prisão expedido em face do 

acusado.Expeça-se carta precatória de citação, no endereço apresentado 

à fl. 101, nos termos da decisão de fl. 49.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Barra do Bugres/MT, 07 de dezembro de 2016.João Filho de 

Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 24739 Nr: 752-24.2007.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Diante da informação da Defensoria Pública de fl. 208, referente ao gozo 

de férias um Defensor Público e remoção do outro, visando conferir 

efetividade tutela jurisdicional, bem assim duração razoável do processo 

(CRFB/88, 5º, XXXV e LXXVIII), o Juízo nomeia o Dr. Saulo Almeida Alves 

– OAB/MT n°. 13.615, para patrocinar os interesses do acusado na 

Sessão de Julgamento no Tribunal do Júri, arbitrando, desde logo, 

honorários advocatícios no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), 

tudo conforme tabela de honorários da OAB , considerando as 

peculiaridades do caso, bem assim o comprometimento com a causa da 

Justiça revelado pelo Advogado que aceitou realizar sessão em caso de 

imputação de homicídio qualificado e porte de arma.

 Intime-se.

Aguarde-se a realização da Sessão de Julgamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 19439 Nr: 706-06.2005.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de 

condenar Claudinei Martins de Souza, qualificado nos autos, como incurso 

nas sanções penais art. 121, §2º, II do Código Penal, figurando como 

vítima Antônio Nascimento da Silva, COM implicações Lei 8.072/90. 

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva resta 

estabelecida em 12(doze) anos de reclusão a serem cumpridos em regime 
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inicialmente FECHADO por se tratar de crime hediondo (Lei 8.072/90, art. 

1º, I e art. 2º, §1º), além de presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do 

Código Penal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96764 Nr: 5777-71.2014.811.0008

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL EUFRASINO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reparação por Acidente de Transito proposta por 

ADÃO OLIVEIRA DOS SANTOS em face de MANOEL EUFRASIO 

BARBOSA.

 Realizada audiência de conciliação, esta restou frutífera, conforme termo 

de folhas 181.

 É a síntese do necessário.

DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente na audiência de conciliação realizada, HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo judicial de folhas 181 

celebrado entre as partes.

Expeça-se o Alvará para levantamento dos valores, observando os dados 

bancários informados no acordo de folhas 181.

 Considerando que decorreu o prazo para o cumprimento do acordo sem 

que a parte credora tenha noticiado o cumprimento integral, INTIME-SE a 

PARTE AUTORA para manifestar, no prazo de dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a consequente 

extinção da presente execução.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, certifique-se e faça 

os autos conclusos para extinção da execução.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 07 de dezembro de 2016.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110697 Nr: 2163-87.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI POLIDO GONÇALVES, VERA LUCIA POLIDO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Posto isso, com esteio no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARLI POLIDO 

GONÇALVES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO 

DE BARRA DO BUGRES para o fim de determinar que os requeridos 

realizem imediatamente o procedimento cirúrgico necessário ao tratamento 

da requerente, num prazo máximo de 90 (noventa dias) sob pena de 

bloqueio de verbas necessárias à realização da cirurgia. Com isto, extingo 

o processo com resolução do mérito. Sem custas (CNGC,2.14.5).Condeno 

os Requeridos ao pagamento de honorários que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa. Publique-se, intimem-se e se cumpra.Após, 

arquivem-se os autos.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 80751 Nr: 1182-29.2016.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SILVIO CATTANEO - 

OAB:19866-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante a alegação de insuficiência de recursos para arcar com o custo do 

processo DEFIRO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, podendo ser 

revogados a qualquer tempo (arts. 99, § 3º, do NCPC, 5º, 8º e 9º da Lei nº 

1.060/50).

Entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois 

além de fomentar a pacificação social do conflito, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos.

1. Com fundamento no art. 334 do NCPC, DESIGNO audiência de tentativa 

de conciliação (art. 334 do NCPC) para o dia 08/02/2017 às 14:00 horas.

2. CITE-SE pessoalmente a parte requerida e a intime-se a parte autora, 

por meio de seu procurador, para comparecimento à audiência designada 

(art. 334 e §§ do NCPC).

 Atente-se a Secretaria para que a citação ocorra pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, sendo que a intimação da parte autora será 

realizada na pessoa de seu advogado.

3. Em caso de êxito na composição amigável, ao MP para se manifestar e, 

após, conclusos para homologação.

4. Caso inexitosa a conciliação, deverá a parte requerida apresentar 

CONTESTAÇÃO, sob pena de revelia, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data da audiência designada (art. 335, I do NCPC) ou do 

protocolo de eventual pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II do 

NCPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 39573 Nr: 2926-35.2011.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓIROS 

PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:12.330-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA 

contra VALTER FRANCISCO DA COSTA.

 Através do petitório de fls. 57, a Autora postula a extinção do presente 

feito, desistindo da ação.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para os fins do art. 200, 

§ único, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem arbitramento de honorários, visto não haver sucumbência.

Pagas as custas finais pela parte autora, arquivem-se com as devidas 

baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 83056 Nr: 2590-55.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS, EEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL BRUM MILANI - 

OAB:RS/63232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:90.280/RS

 Intimação do advogado da parte autora, para o pagamento da diligência do 

oficial de justiça no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá ser 

depositado na Conta Corrente 17.704-0, Agência 3036-8, da Diretoria do 

Foro desta Comarca CNPJ de nº 02949909/0001-16, Banco Do Brasil S/A, 

devendo proceder a juntada do comprovante original nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 84307 Nr: 3372-62.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COODETEC - COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA, 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Clovis Pasa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, CLAUDIA ULIANA ORLANDO - OAB:35818, Dirce Inês 

Finkler de Camargo - OAB:33.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 20, subscrita pelo sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 72978 Nr: 932-30.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FROIS & FROIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 71118 Nr: 4092-97.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 34195 Nr: 962-41.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV NAÇÃO PARECI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 75965 Nr: 2759-76.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO VON GROLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 
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extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 65516 Nr: 3546-76.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Acolho o pedido retro e PROSSIGO com a presente execução fiscal.

1. Cite-se (por MANDADO ou CORREIO, na forma solicitada pelo 

exequente e NO ENDEREÇO MAIS RECENTE POR ELE FORNECIDO) o 

devedor executado para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou 

garantir a execução nos termos dos arts. 8º e 9º da LEF, sob pena de 

constrição judicial forçada nos moldes do art. 11 do referido diploma legal.

2. Penhorados os bens, intime-se o devedor para oferecimento de 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Se for penhorado bem 

imóvel, intime-se igualmente o cônjuge do devedor, se casado. Após, 

sendo o caso, registre-se a penhora no Cartório de Registro de Imóveis, 

intimando-se a exeqüente para retirar o mandado de inscrição, ex vi do 

art. 844 do NCPC. Se a execução não for embargada, o bem penhorado 

será avaliado e depois submetido a leilão. Se o devedor, ao nomear os 

bens à penhora, atribuir valor aos bens e o credor concordar, nos termos 

do art. 871, do NCPC, não se procederá a avaliação por avaliador.

3. No caso de pagamento no início da ação, fixo honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 18705 Nr: 2451-89.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 29473 Nr: 2903-94.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHISTIANE AUGUSTO DE QUEIROZ 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA GIOVANA LESCIUK 

PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 29807 Nr: 3213-03.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA GIOVANA LESCIUK 

PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 
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art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 33507 Nr: 271-27.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON A. MAXIMIANO PUBLICIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 33511 Nr: 275-64.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. CARLOS DA COSTA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 33647 Nr: 411-61.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 34229 Nr: 996-16.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & PEREIRA MACHADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 70828 Nr: 3834-87.2014.811.0050
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 70852 Nr: 3858-18.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 70887 Nr: 3885-98.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR JOSÉ MOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 71140 Nr: 4113-73.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN OLIVEIRA MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 75897 Nr: 2695-66.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERLEI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.
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É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 75904 Nr: 2701-73.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMISON MARQUES DE PINHO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 75909 Nr: 2706-95.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SANTANA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 75970 Nr: 2764-98.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 75984 Nr: 2777-97.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO NELSON PRILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”
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Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 23510 Nr: 170-92.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE ARTIGOS DE VESTUARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal na qual foi proferida sentença de extinção do 

processo em decorrência do baixo valor do crédito.

A parte exequente interpôs embargos infringentes com fulcro no art. 34 da 

LEF, postulando a reforma da sentença para que a execução, ao invés de 

extinta, seja apenas arquivada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos, porque cabíveis na 

hipótese, e também providos. O pequeno valor da execução (inferior a 15 

UPF/MT) leva ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO da execução (e não à sua 

extinção), como dispõe a redação atual do seguintes itens da CNGC: 

“6.14.1 - Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

6.14.1.1 – O arquivamento a que se refere o item 6.14.1 não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado.”

Pelo exposto, ACOLHO os embargos infringentes e, com fundamento no 

art. 34, § 3º da LEF, REFORMO o tópico final da sentença para determinar 

o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, sem sua extinção, 

ficando no aguardo de eventual emenda ou substituição da CDA pela 

exequente quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 77524 Nr: 3694-19.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. MILANI & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO APOENA S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Trata-se de Ação de Declaratória proposta por E.L.MILANI E CIA LTD em 

face de MINERAÇÃO APOENA S/A.

 Através do petitório de fls. 27/28, a Autora postula a extinção do presente 

feito, desistindo da ação.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para os fins do art. 200, 

§ único, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem arbitramento de honorários, visto não haver sucumbência.

Pagas as custas finais pela parte autora, arquivem-se com as devidas 

baixas.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 69296 Nr: 2750-51.2014.811.0050

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FRMS, MADTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR, MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos,

Aguarde-se o retorno da precatória de fls. 113 pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.

Após, decorrido o prazo, faça-se contato telefônico com a Comarca de 

Lucas do Rio Verde solicitando-se informações sobre seu cumprimento, 

pois se trata de processo, pela sua natureza, URGENTE.

Caso a precatória seja infrutífera ou, positiva a citação, decorra o prazo 

sem defesa, certifique-se e conclusos para sentença eis que, conquanto 

a cautela do MP em tentar a citação no referido endereço, fato é que a 

contestação de fls. 73/74 não trouxe tal questionamento, restando atingido 

pela preclusão o pleito de nulidade da citação apresentado nas fls. 97/98 

quanto às demais diligências ali pleiteadas.

Intimem-se, cumpra-se e ciência ao MP.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74993 Nr: 2159-55.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAEL FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2016, nesta cidade e 

Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências segunda vara, no edifício do Fórum, onde se encontrava 

presente a Meritíssima Juíza de Direito CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA, às 17h36min, foi declarada aberta a presente audiência nos autos 

da Ação Penal nº. 2159-55.2015.811.0050 (código 74993).

Compareceu o Promotor de Justiça, Dr. Luiz Augusto Ferres Schimith, bem 

como as testemunhas Carlos Alberto Francisco de Souza e Renato 

Honorato Carneiro.

Em seguida, a MMª Juíza deliberou: “Vistos. Intime-se o advogado 

constituído nos autos a fim de que informe se ainda é patrono do réu, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de transcorrido prazo, sem resposta, 

ser constituída a Defensoria Pública para o prosseguimento do feito. 

Cumpra-se.” Nada mais. Determinou a MMº Juíza que às 17h44min 

encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, _______ (Vitória Maria Schommer de Brito), 

Estagiária, que digitei e subscrevi.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70095 Nr: 3308-23.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELC, JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3308-23.811.0050 (Código 70095)

Exequente: L. E. L. C.

 Executado: Ricardo Carvalho Costa

Vistos.

Trata-se de execução de alimentos proposta por Lucas Eduardo Linhares 

Carvalho, representado por sua genitora Jaqueli Linhares da Silva, em 

face de Ricardo Carvalho Costa.

A inicial foi recebida em 29 de outubro de 2014 (f. 16).

O executado foi devidamente citado (f. 21), e quedou-se inerte (f. 23).

Às f. 29 foi decretada a prisão civil do executado.

Em seguida, o exequente pugnou pela extinção do feito, ante o pagamento 

da dívida, bem como a expedição de alvará de soltura em favor do 

executado (f. 35).
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Vieram os autos conclusos.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento a parte exequente informou o integral 

adimplemento da obrigação, oportunidade que requereu a extinção do 

feito.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos 

autos, a parte executada satisfez a obrigação.

Sem prejuízo, cumpra-se a presente decisão como carta precatória/alvará 

de soltura do executado Ricardo Carvalho Costa, que se encontra 

recolhido na Cadeia Pública de Pontes e Lacerda/MT .

Sem custas processuais em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.

Operada a coisa julgada formal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 7 de dezembro de 2016.

Cláudia Anffe Nunes Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63354 Nr: 1364-20.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 Autos nº 1364-20.2013.811.0050 (Código 63354)

Exequente: Eli Suzana da Rosa Funke

Executado: Luiz Calos de Abreu Funke

Vistos.

Defiro o requerimento de f. 44.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 7 de dezembro de 2016.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71993 Nr: 982-58.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismaildes Pereira de Ávila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudemi Beltrame

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145B/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seus procuradores, para que 

indiquem nos autos o endereço atualizado de seus clientes para que 

sejam intimados pessoalmente da audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73223 Nr: 2211-53.2012.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joanita Veronica da Silva Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2211-53.2012.811.0051 - 73223

Depósito

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de depósito, na qual a Requerente, antes da citação da 

Requerida, desistiu da ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 15 de outubro de2016.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106632 Nr: 1427-37.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Casola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte requerente para, no prazo legal se manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça, requerendo o que entender de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108997 Nr: 2100-30.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte requerente para, no prazo legal se manifestar sobre a petição do 

requerido, requerendo o que entender de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113935 Nr: 4278-49.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Risio Francisco Carvalho Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Yamashita Mariano, Leandro Soares 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS AO 

REQUERENTE para que apresente nos autos o endereço atualizado do 

requerido, para que o mesmo possa ser citado para comparecer à 

audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 21841 Nr: 3721-77.2007.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:25.698/PR, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimação da 

parte Autora manifestar-se conforme Fls. 128/129 requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22059 Nr: 4068-13.2007.811.0051

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cavalca Empreendimentos Ltda, Arlindo Cavalca Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nardi Pré Moldados Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvides Ataidio Gonçalves - 

OAB:OAB/MT 13440/MT, Bento Epifanio da Silva Filho - OAB:9461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente,IMPULSIONO os autos para a parte 

exequente se manifesta acerca da corrêspondencia devolvida requerendo 

o que entender de direito no prazo de 15 ( quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90021 Nr: 795-45.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdência S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Autos n° 795-45.2015.811.0051 - 90021

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos valores 

depositados pelo Requerido, para a conta indicada na p. 166.

Certificado o pagamento, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de novembro de 2016.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109500 Nr: 2224-13.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Casola & Cia Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2224-13.2016.811.0051 - 109500

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

O provimento do recurso interposto pelo Requerente pode ensejar alguma 

dúvida capaz de impor-lhe algum prejuízo.

É que, no recebimento da inicial, indeferiu-se o pedido de gratuidade e, 

além disso, determinou-se emenda, a fim de que se apresentassem os 

cálculos que justificassem o valor correto das obrigações. Entretanto, o 

recurso que mereceu provimento se limitou a discutir a gratuidade da 

Justiça, sem questionar a ordem de emenda.

Assim, para evitar o encerramento prematuro do feito em razão de uma 

provável má compreensão da dinâmica dos atos processuais já 

praticados, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que promova a emenda já determinada no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 9 de dezembro de 2016.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30674 Nr: 780-52.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Processo nº 780-52.2010.811.0051 (Código 30674).

Revisional de Contrato Bancário – Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por DEMERCIO LUIZ GUENO 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos, cujo 

objeto é o recebimento dos honorários sucumbenciais (fls. 279/281).

O requerimento foi recebido, ordenando-se a intimação da parte 

executada para cumprimento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% prevista no art. 475-J do antigo CPC (fls. 

282/283).

Intimado, o executado apresenta impugnação (fls. 286/290).

A impugnação foi rejeitada. Todavia, este juízo reconheceu, de ofício, a 

existência de equívoco nos cálculos apresentados pela parte exequente 

e, por conseguinte, fixou os parâmetros para fins de atualização do débito 

e ordenou a intimação do credor para fazê-lo (fls. 294/298).

Intimado, o exequente insurgiu contra a data da sentença informada no 

despacho de fls. 294/298 e, na ocasião, apresenta novos cálculos e 

requer seja o executado intimado para pagamento do saldo remanescente 

(fls. 301/302).

Inconformado com a decisão de fls. 294/298, o executado interpôs o 

recurso de agravo de instrumento n. 41.960/2016 (fls. 325/330), o qual 

teve o seguimento negado pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (fls. 333/335).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, convém mencionar que razão assiste ao exequente quando 

aponta a existência de equívoco na data da sentença informada na 

decisão de fls. 294/298. Sendo assim, ACOLHO o requerimento do 

exequente para o fim de corrigir a decisão retro citado, fazendo nela 

constar como data da sentença o dia 01.07.2011 (fls. 130) em substituição 

ao dia 01.07.2015.

No mais, sendo a planilha de débito apresentada pelo exequente 

confeccionada com base na data correta, INTIME-SE o executado, nos 

termos da determinação de fl. 298.

Por derradeiro, levando-se em consideração que o requerimento 

formulado pelo credor às fls. 301/302 é posterior à data do alvará 

constante às fls. 299, CERTIFIQUE-SE se o valor depositado nos 

presentes autos já foi liberado em favor do exequente. Em caso negativo, 

desde já determino CUMPRA-SE a ordem de liberação de valores 

constante às fls. 298.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 15 de agosto de 2016.

MARIA LÚCIA PRATI
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113457 Nr: 4082-79.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THARLLES LOBATO DA SILVA, CLAUDIO PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À parte AUTORA para, no prazo legal manifestar acerca do Laudo de 

Estudo Psico-social juntado Ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13302 Nr: 2771-39.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos, Sheila 

Gonçalves dos Santos, Mauro Aparecido Facholli, Alberto da Rocha, 

Elizeth Christóvão da Rocha, Terezinha de Jesus Dicari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Certifico e dou fé que, o executado devidamente intimado via DJE nº9856 

publicado no dia 13/09/2016, nada manifestou sobre a constrição 

realizada. Sendo assim INTIMO a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30674 Nr: 780-52.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente para no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 28182 Nr: 2291-22.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Priscila Rasqueri Mendes Maraschin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moldec Modelação e Usinagem Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomendes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:OAB/MT 9.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erivelto Diniz Corvino - 

OAB:229802/SP

 Processo nº 2291-22.2009.811.0051 – Cód. 28182.

Cumprimento de sentença – Ação Cautelar de Sustação de Protesto.

Vistos etc.

De início, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado no bojo da 

petição de fls. 310, haja vista que a executada deixou de trazer qualquer 

fato novo a demonstrar a alteração da situação fática existente ao tempo 

da prolação da decisão de fls. 290/293. Outrossim, resta prejudicado o 

pleito de sobrestamento do feito, porquanto o agravo de instrumento 

interposto pela própria não foi conhecido (fls. 324/326).

 Prosseguindo, vislumbra-se dos autos que a parte exequente pleiteia pela 

tentativa de penhora online sobre dinheiro nas contas do executado, 

utilizando-se do sistema BACENJUD.

Todavia, antes da apreciação do mencionado pedido, a credora deve 

apresentar planilha de atualização do suposto débito de forma detalhada, 

individualizando o valor correspondente à multa e aos honorários fixados 

nesta fase de cumprimento de sentença, a fim de que a regularidade dos 

parâmetros utilizados possam ser efetivamente analisados.

Em última análise, preclusa a decisão de fls. 290/293, PROCEDA-SE a 

transferência dos numerários constritos às fls. 136/137, na forma 

requerida às fls. 307/308, observada as contas bancárias ali indicadas.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 03 de novembro de 2016.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114424 Nr: 4469-94.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Luis Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B/MT

 I) Recolher-se em sua residência das 22h às 06h, bem como feriados e 

finais de semana, salvo por motivo de trabalho, estudo ou culto religioso;II) 

Não frequentar boates, bares, casas de prostituição e afins; III) 

Comparecer a este Juízo até o dia 10 (dez) de cada mês, justificando suas 

atividades e comprovando seu endereço, além de não se ausentar da 

Comarca por mais de 20 (vinte) dias sem expressa autorização deste 

Juízo.IV) Não cometer novos delitos, sob pena de regressão para regime 

mais gravoso.V) Não fazer uso de substâncias ilícitas.VI) Comprovar 

trabalho lícito no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta data.As 

condições acima expostas deverão ser integralmente obedecidas até o 

cumprimento total da pena em que o apenado foi condenado.Advirta-se ao 

recuperando que o descumprimento das condições e requisitos exigidos e 

impostos para o regime aberto autorizará a regressão para o regime mais 

rigoroso, a teor do art. 118 da LEP.Outrossim, em caso de mudança de 

endereço e/ou dados pessoais (ex.: telefone) existentes no processo 

deverá ser imediatamente comunicado nos autos, sob pena de serem 

considerados como válidos aquele anteriormente declarados pelo 

recuperando.O recuperando deverá dar inicio ao cumprimento das 

condições acima expostas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 

em que foi intimado desta decisão.Ressalto que o oficial de justiça deverá 

intimar o Recuperando das condições impostas, advertindo-o das sanções 

previstas para o caso de descumprimento.Por fim, determino que, caso 

necessário, seja confeccionado o cálculo de pena atualizado, o qual 

deverá ser ecaminhado ao recuperando, anualmente, nos termos do art. 

41, inciso XVI, da Lei n.º 7.210/1984.Serve a presente decisão como 

mandado.Certifique-se e dê-se ciência as partes.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 02 de 

dezembro de 2016.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 33245 Nr: 2413-19.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT - Instituto Educacional Matogrossence (UNIVAG)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrea Carla de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDREA CARLA DE ALMEIDA MARTINS, 

Cpf: 72962674100, Rg: 1529211-8, brasileiro(a), Telefone (650 99695688. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, a saber: R$ 14.206,86 (quatorze mil, duzentos e seis 

reais e oitenta e seis centavos) acrescido de custas, se houver, ficando 

advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação Monitória, mediante mensalidades 

escolares, consoante Contrato de Prestação de Serviço Educacional. - 

convertida em execução judicial.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Cuida-se de ação monitória visando ao 

pagamento de soma em dinheiro. Deferida de plano a expedição do 

mandado de pagamento, o devedor não pagou nem ofereceu embargos, 

conforme certidão de fl. 98.Não havendo embargos nem pagamento, 

converto a decisão inicial mandamental em título executivo judicial. 

Igualmente, converto o mandado inicial em mandado executivo (artigo 701, 

§ 2°, do Código de Processo Civil). Procedam-se às retificações 

necessárias.Assim, a ação deve prosseguir na forma prevista no Título II, 

do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil. Na forma do 

artigo 513, §2º, IV, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver.Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento 

(10%) e, também, de honorários de advogado de dez por cento 

(10%).Cumpra-se, expedindo o necessário.

Advertência: 1. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento (10%).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA MACHADO 

ROMANOSKI, digitei.

Chapada dos Guimarães, 06 de dezembro de 2016

Silvia Renata Anffe Souza Juiza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 68063 Nr: 3316-78.2014.811.0024

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Rodrigo Rodrigues de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Bezerra dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Blini Callejas Faria - 

OAB:14985, Jesuino de Farias - OAB:12068/MT, Léa Torquato de 

Almeida - OAB:OAB /MT 12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B-MT

 Vistos, etc.

Considerando que na presente data estão sendo realizadas audiências 

eleitorais por esta Magistrada e que as mesmas não tendo previsão para 

encerramento, em razão do número de testemunhas a serem ouvidas, a 

fim de evitar prejuízos às partes, redesigno o presente ato para o dia 

27/04/2017, às 17h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 57317 Nr: 496-23.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonizio Souza Araújo - ME (Auto Posto Rios ), 

Leonizio de Souza Araújo, Janne de Souza Ferreira Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Banco Bradesco S/A ajuizou execução por título executivo extrajudicial em 

face de Leonizio Souza Araújo–ME (Auto Posto Rios), Leonizio de Souza 

Araújo e Janne de Souza Ferreira Araújo, alegando, em síntese, que é 

credor da importância de R$ 114.225,57 (cento e quatorze mil duzentos e 

vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos) referente ao 

inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de 

Giro.

 Às fls. 96 o patrono foi habilitado a receber a intimação, para dar 

prosseguimento, restou claro e evidente a falta de interesse de agir.

Intimado pessoalmente o requerente às fls. 99- verso, nos termos da 

legislação vigente, bem como em conformidade com o provimento n° 

56/2007 – CGJ manifestou desinteresse do autor em dar prosseguimento à 

ação.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

Fundamento. Decido.

Considerando a falta de interesse de agir do exequente, não mais à motivo 

para prosseguimento da ação, razão pela qual deverá o feito ser extinto.

Ante o exposto, EXTINGO o processo executivo nos termos do art. 485,VI, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 66745 Nr: 2308-66.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wallyson Rodrigues da Silva Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A., MAB - 

Movimento dos Atingidos por Barragens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Patricia Epaminondas da 

Silva - OAB:10868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 37887 Nr: 290-77.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurica Maria de Oliveira Pardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 84587 Nr: 3162-89.2016.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administrações e Promaçoes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 80909 Nr: 1474-92.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Jesus Antonow, Antonio Luiz Antonow, 

Carlito Antonow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helcio Antonow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82790 Nr: 2328-86.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Aimée Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Bueno Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto a justificativa do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 83076 Nr: 2442-25.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina de Moraes Ferreira, Nilson de Moraes Ferreira, 

Cirlando de Moraes Ferreira, Devair de Moraes Ferreira, carolina Maria 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Polato, Ricardo Williamson Mora, 

Flavio Garcia de Souza Junior, Fazenda Relu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:19793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado dos autores para no prazo de 

15 (quinze)dias manifestar nos autos, quanto a não localização dos 

requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82914 Nr: 2384-22.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Cesar Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOSEG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlos Rangel Arruda Ferreira 

- OAB:19791, MAYARA RODRIGUES ANDREGHETI - OAB:19779/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 69023 Nr: 3831-16.2014.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Anderson Antunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson A. Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82526 Nr: 2200-66.2016.811.0024

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia Assis Alves Crivelente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiroyoshi Konno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias realizar impressão dos autos, para as 

medidas necessárias, decorrido o prazo os autos serão encaminhados ao 

arquivo, em cumprimento a r. decisão de 22/8/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71414 Nr: 857-69.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR EMPREENDIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequente, pela imprensa 

para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar nos autos a "conta de 

liquidação ou demonstrativo do débito", tendo em vista solicitação do 

Departamento de Precatórios do TJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 18887 Nr: 1561-63.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empreendimentos Agrícola e Pecuária Santa 

Rosa Ltda., Adir Enar de Vlieger, Aristeu Bertolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3608/MT, Neilson Monteiro Cruvinel - OAB:12.835/GO, Nielsem 

Monteiro Crivinel - OAB:14.242-A

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, proceder o recolhimento das custas da 

Carta Precatória expedida, para sua distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74819 Nr: 2321-31.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Bernardino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Crispim de Faria - 

OAB:OAB/MT 16988-O, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 
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OAB:OAB 11.0656-A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12208-A/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando as partes, pela imprensa para no prazo de 

15 dias, manifestem se desejam produzir outras provas, além das 

carreadas nos autos, especificando e justificando a necessidade em caso 

positivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 53431 Nr: 2687-75.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Mendes de Arruda, Daniel Rocha 

Gruvinelo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Marcel de Almeida 

Barros - OAB:12.425, Suellen Pereira Leite Morais - OAB:15169

 Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os 

réus MARCOS MENDES DE ARRUDA e DANIEL ROCHA GRUVINELO DOS 

SANTOS, nas penas do art. 297, caput e art. 299, caput, ambos do Código 

Penal, na forma do art. 29 do mesmo Codex.Em obediência ao princípio 

constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes 

preconizados pelo art. 68 do Código Penal (art. 287, CE).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 20608 Nr: 1238-24.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Brito da Silva Neres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís Domingos da Silva - 

OAB:4.907B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução 

opostos pela parte embargante/executada e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo INSS à fl. 126.Por consequência, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC/2015, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito.Condeno a parte embargada/impugnada ao pagamento 

das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% do valor da execução (art. 85, §1°, §2° e §3°, I do 

CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa 

em face da gratuidade de justiça que lhe defiro neste ato (art. 98, §3° do 

CPC/2015).Publique-se. Intimem-se.Transitada em julgado esta sentença, 

expeçam-se as RPVs para recebimento dos valores devidos à parte e 

ao(à) seu(sua) advogado(a) conforme indicado no cálculo homologado.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 39513 Nr: 2025-48.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivaldo Osvaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Assim sendo, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei n° 9.099/95, em 

consonância com o parecer do Ministério Público, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de RIVALDO OSVALDO DA SILVA, qualificado nos autos, 

tendo em vista o cumprimento das condições e a expiração do prazo sem 

revogação da suspensão condicional do processo. Publique-se. 

Intimem-se.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34596 Nr: 462-53.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerencial Construtora e Administradora Ltda., 

Walter Figueiredo Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Stabile Ribeiro - 

OAB:3213-MT

 DIANTE DE TODO EXPOSTO, julgo improcedente a denúncia para absolver 

os acusados GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRATORA LTDA e 

WALTER FIGUEIREDO ARRUDA, qualificados nos autos, da prática do 

crime tipificado no art. 38 da Lei n° 9.605/98 c/c art. 29 do Código Penal, 

com fulcro no art. 386, VII, do CPP, em face da insuficiência das 

provas.Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38754 Nr: 1216-58.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, extingo a 

punibilidade dos delitos imputados ao acusado Marcos Roberto da Cruz, o 

que faço com fulcro nos arts. 107, IV, art. 109, III e IV, 111, I, 117, I, e 119, 

todos do Código Penal, para reconhecer o implemento da 

prescrição.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35007 Nr: 840-09.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franklin da Silva Botof

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Namir Luiz Brenner - 

OAB:11326

 I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 89, §5°, da Lei n° 9.099/95, 

expirado o prazo sem revogação, declaro por sentença extinta a 

punibilidade do crime imputado Franklin da Silva Botof, qualificado nos 

autos, tendo em vista o cumprimento da obrigação aceita e a expiração do 

prazo sem revogação da suspensão condicional do processo.II. Dê-se 

ciência ao Ministério Público Estadual.III. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. IV. Transitada em julgado, arquivem-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo.IV. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34106 Nr: 12-13.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Padilha de Carvalho 

- OAB:3.330/MT

 I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 89, §5°, da Lei n° 9.099/95, 

expirado o prazo sem revogação, declaro por sentença extinta a 

punibilidade do crime imputado Edilson Alves dos Santos, qualificado nos 

autos, tendo em vista o cumprimento da obrigação aceita e a expiração do 

prazo sem revogação da suspensão condicional do processo.II. Dê-se 

ciência ao Ministério Público Estadual.III. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. IV. Transitada em julgado, arquivem-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo.IV. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz
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 Cod. Proc.: 39072 Nr: 1549-10.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Menezes de Mattos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Projecon - Projetos Incorporações e 

Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Cristina B. Silva 

Camargo Malvezzi - OAB:16013, Rogério Naves da Silva - 

OAB:13.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PROJECON - PROJETOS 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 01594567000104. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória 

proposta por Alfredo Menezes de Mattos Junior em face de PROJECON – 

Incorporação de Loteamento LTDA. e Fernando Gouart Sauer. O autor 

teria adquirido um imóvel de n° 10, quadra 09, no Loteamento Residencial 

Chapada Village II, pelo valor de R$ 15.000, ocorre que o mesmo imóvel foi 

originalmente adquirido pela empresa requerida pelo valor de R$ 9.000, 

que por fim vendeu os direitos e compromissos referentes ao imóvel ao 

autor, que desde então vem pagando condominio, IPTU e demais 

despesas.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido de fl. 76.Cite-se a parte 

requerida, por edital (art. 256, I do CPC/2015), com prazo de 20 dias, 

hipótese em que deverão ser estritamente observados os requisitos do 

art. 257 do CPC/2015.No edital de citação deverá constar as advertências 

à parte requerida de que poderá contestar a presente ação, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias úteis, e de que a não apresentação de contestação 

importará na aplicação da revelia, caso em que será nomeado curador 

especial para promoção de sua defesa (art. 257, IV, CPC/2015).Desde já, 

caso a parte requerida não manifeste e/ou apresente defesa no prazo 

assinalado (o que deverá ser certificado), com fulcro nos arts. 72, II, 

parágrafo único, do CPC/2015, nomeio a Defensoria Pública da Comarca 

como curadora especial da parte requerida (citada por edital e revel), a 

qual deverá ser intimada para apresentação de contestação no prazo 

legal.Apresentada contestação (arts. 350 e 351 CPC/2015), em sendo o 

caso, intime-se a parte autora para impugnação em 15 dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VIVIANE TARTARI , 

digitei.

Chapada dos Guimarães, 01 de dezembro de 2016

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 60422 Nr: 1210-80.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo de Arruda Garcia, Clarismar Negrisoli 

Couto Garcia, Maria Sebastiana de Arruda Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, proceder o recolhimento das custas da 

Carta Precatória expedida, para sua distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 49230 Nr: 1686-55.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Nelson de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do executado pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos tendo em 

vista a juntada da decisão do recurso de Agravo de Instrumento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 53122 Nr: 2609-81.2012.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Maria de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça no valor de R$ 14,40 (quatorze reais e 

quarenta centavos) correspondente a 1 (um) ato na zona urbana desta 

Comarca (citação), em favor da Diretoria do Fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT - CNPJ nº 01.383.602/0001-38, Agência nº 

1772-8, Conta Corrente nº 15.718 - X, e juntar comprovante nos Autos ( 

item 3.3.7.2 da CNGC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18034 Nr: 711-09.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Cardoso de Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Soares de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Julio Bento Junior - 

OAB:15.302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o embargo à execução proposto pela 

SEBASTIÃO SOARES DE MELO em desfavor de ODAIR CARDOSO LEMES, 

para excluir a multa, resolvendo-se o mérito nos termos do artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil e artigo 52, IX, da Lei 9.099/95.Designe-se 

audiência de conciliação, nos moldes do enunciado 38 do 

FONAJE.Publicada com a inserção no Sistema PJE.Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95.Ytalo Augusto PonaJuiz LeigoVistos etc.HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95.Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

 EDITAL N. 018/2016-CA

 

** O Edital n° 018/2016-CA completo encontra-se no Caderno de 

Anexo do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui
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Caderno de Anexo

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80436 Nr: 1406-32.2012.811.0009

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMS, LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS, LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Vistos etc.

Cumpra-se o remanescente de p. 16/18, no que tange ao traslado de cópia 

da aludida sentença à ação principal, seu desapensamento e 

arquivamento dos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80434 Nr: 1404-62.2012.811.0009

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMS, LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS, LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Vistos etc.

Cumpra-se o remanescente de p. 30/33, no que tange ao traslado de cópia 

da aludida sentença à ação principal, seu desapensamento e 

arquivamento dos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 93888 Nr: 1981-35.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGSDP, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte Exequente, Dr.ª Simoni 

Rezende de Paula - OAB/MT 14.205, de que a Carta Precatória expedida 

nos autos foi devidamente cumprida, com a efetivação da prisão civil do 

Executado em data de 29/11/2016, estando custodiado no Centro de 

Custódia da cidade de Cuiabá/MT, tudo conforme comprova o Ofício de fls. 

46/47 e Carta Precatória de fls. 48/53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85753 Nr: 3152-95.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILSON JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, deposite nos autos o valor de R$ 18,00 (dezoito 

reais) de diligência do senhor Oficial de Justiça, na conta do Fórum da 

Comarca de Colíder/MT (Central de Mandados) Conta corrente nº 

26.535-7, Agência nº 1779-5, do Banco do Brasil S.A., comprovando nos 

autos, para intimação do Requerido para audiência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80202 Nr: 1161-21.2012.811.0009

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

ADOLECENTE DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASTELÃO DO GIL, GILBERTO PRETTE - ME, 

ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a representação por infração 

administrativa promovida pelo Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Colíder/MT em desfavor do estabelecimento comercial 

“Pastelão do Gil”, tendo em vista a insuficiência probatória dos fatos 

alegados na inicial.Sem custas.Com o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, observadas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.CIÊNCIA 

ao Ministério Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 09 de 

setembro de 2016. Jean Paulo Leão Rufino Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 97497 Nr: 461-06.2016.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 461-06.2016.811.0009 - Código nº 97497

Requerente: BANCO BRADESCO FINANCIAMNTOS S/A

Requerido: JOAO CANDIDO NETO

Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão embasado em contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual a requerente BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse de JOAO CANDIDO NETO, em decorrência do contrato 

indicado às fls. 13-16 em que se vê a perfeita identificação da coisa 

alienada fiduciariamente, aduzindo que o requerido encontra-se 

inadimplente desde 19/06/2015.

A liminar foi deferida em fl. 36.

No entanto, antes mesmo da citação do requerido e cumprimento da 

liminar, a parte autora requereu a extinção do feito pela desistência, tendo 

em vista que as partes transigiram (fl. 39).

É o sucinto relatório.

Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta última.

Diante da desistência da ação pelo requerente, homologo a desistência e 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, revogando a liminar deferida à 

fl. 36.

Custas pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se com as formalidades de estilo.

P.R.I.C.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 28 de outubro de 2016.

Jean Paulo Leão Rufino

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 198 de 419



 - Juiz Substituto -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53938 Nr: 1375-80.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA CLAUDINA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1375-80.2010.811.0009

Código nº: 53938

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido (fls. 114-115) de levantamento do valor depositado na 

conta indicada nos ofícios de fls. 111-112 (Contas nº 4800129378766 e nº 

4600129378618, ambas da Agência 4200, Banco do Brasil), de modo que 

deverá a Secretaria de Vara expedir alvará nos termos requeridos pela 

advogada.

 EXPEÇA-SE os competentes Alvarás.

CUMPRA-SE o item 2.13.3.3 da CNGC.

Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o 

que de direito.

Decorrido o prazo acima sem manifestação e certificado o trânsito em 

julgado da sentença de fl. 105, ao ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

Às providências.

Colíder/MT, 06 de dezembro de 2016.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101456 Nr: 3232-54.2016.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO IPANEMA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei n. 911/69, razão 

porque EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO e CITAÇÃO, 

com as seguintes advertências: I-) O devedor fiduciante poderá, no prazo 

de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, depositar a integralidade da 

dívida, conforme o cálculo apresentado pelo credor, recebendo o bem livre 

de ônus;II-) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio do credor fiduciário;III-) Também do cumprimento 

da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias para responder à demanda, 

sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para discutir o valor do 

débito pago, ainda que a parte devedora já tenha depositado a 

integralidade da dívida;IV-) Após a apreensão, o veículo será depositado 

em mãos do representante legal do autor;V-) DEFIRO os benefícios do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 22 de novembro de 

2016.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101456 Nr: 3232-54.2016.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO IPANEMA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para que no prazo legal 

providencie o pagamento da diligência do Sr oficial de Justiça no valor de 

R$ 30.00, ( trinta reais) podendo ser depositado na c/c 26535-7 agência 

1779-5 - Fórum da comarca de Colíder/MT e após juntar aos autos o 

comprovante do pagamento do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44625 Nr: 1496-16.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKI, DUCILENE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 1496-16.2007.811.0009.

Código Apolo nº: 44625.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Luiza Karoline Israel, 

devidamente representada por sua genitora Ducilene de Lima, em face de 

Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS alegando, em síntese, que 

transitado e julgado a sentença, a autarquia federal não efetuou o 

pagamento determinado na decisão.

Citado a executada compareceu nos autos (fl. 228 verso) e concordou 

com os cálculos apresentados pela parte exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Considerando que a executada concordou com os valores apresentados 

pela exequente, HOMOLOGO o cálculo apresentado à fl.213-223 dos 

autos.

Assim, REQUISITE-SE o pagamento por meio de Ofício de Requisição de 

Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado no prazo de 02 

meses, contados da entrega da requisição, mediante depósito na agência 

de banco oficial mais próxima da residência do exequente (art. 535, §3º, 

inciso II, do NCPC), sob as penas da lei.

 Não sendo o caso do parágrafo anterior, EXPEÇA-SE, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, 

do NCPC).

CONSIGNO que deverá ser observado o cálculo ora homologado.

Às providências.

Colíder, 06 de dezembro de 2016.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 12773 Nr: 937-69.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE SARTARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 937-69.2001.811.0009

Código nº: 12773

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido (fls. 190-191) de levantamento do valor depositado na 

conta indicada no ofício de fl. 189 (Conta nº 3100126209314, da Agência 

4200, Banco do Brasil), de modo que deverá a Secretaria de Vara expedir 

alvará nos termos requeridos pela advogada.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

CUMPRA-SE o item 2.13.3.3 da CNGC.
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Após, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o 

que de direito.

Decorrido o prazo acima sem manifestação e certificado o trânsito em 

julgado da sentença de fl. 182, ao ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

Às providências.

Colíder/MT, 06 de dezembro de 2016.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54803 Nr: 2242-73.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA PAULINA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2242-73.2010.811.0009

Código nº: 54803

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido (fl. 186) de levantamento do valor depositado na conta 

indicada no ofício de fl. 184 (Conta n. 5000130535363, Agência 4200, 

Banco do Brasil), de modo que deverá a Secretaria de Vara expedir alvará 

nos termos requeridos pelo advogado.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

No mais, DILIGENCIE/CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara quanto ao 

pagamento do RPV de fl. 183.

Com o deposito do respectivo valor, INTIME-SE o exequente para pugnar o 

que de direito.

Após, conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 06 de dezembro de 2016.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52788 Nr: 225-64.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA PEREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 225-64.2010.811.0009

Código nº: 52788

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido (fls. 99-100) de levantamento do valor depositado na 

conta indicada no ofício de fl. 97 (Conta n. 4800130506365, Agência 4200, 

Banco do Brasil), de modo que deverá a Secretaria de Vara expedir alvará 

nos termos requeridos pela advogada.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

CUMPRA-SE o item 2.13.3.3 da CNGC.

No mais, DILIGENCIE/CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara quanto ao 

pagamento do RPV de fls. 92-93.

Com o deposito do respectivo valor, INTIME-SE o exequente para pugnar o 

que de direito.

Após, conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 06 de dezembro de 2016.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52838 Nr: 275-90.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA SIEBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 275-90.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 52838.

 Vistos, etc.

 Tendo em vista o ofício juntado à fl. 140, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar pelo que entender de direito.

 Após, conclusos.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Colíder/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48599 Nr: 2379-26.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ROQUE DA SILVA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2379-26.2008.811.0009.

Código Apolo nº: 48599.

 Vistos, etc.

 Tendo em vista os ofícios juntados às fls. 121-122, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar pelo que entender de direito.

 Após, conclusos.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Colíder/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46956 Nr: 763-16.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 763-16.2008.811.0009.

Código Apolo nº: 46956.

 Vistos, etc.

 Tendo em vista o petitório de fl. 155-156 não estar devidamente assinado, 

portanto, apócrifo, INTIME-SE a advogada da parte exequente para 

regularizar tal vício.

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Colíder/MT, 05 de dezembro de 2016.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52145 Nr: 2861-37.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O/MT, RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2861-37.2009.811.0009

Código nº: 52145

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido (fl. 151) de levantamento dos valores depositados nas 

contas indicadas nos ofícios de fls. 149-150 (Conta n. 4700131591463 e 

nº 1300131591517, ambas da Agência 4200, Banco do Brasil), de modo 

que a Secretaria de Vara deverá expedir alvará em favor da autora nos 

termos requeridos por seu procurador.

 EXPEÇA-SE os competentes Alvarás.

CUMPRA-SE o item 2.13.3.3 da CNGC.

Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o 

que de direito.

Decorrido o prazo acima sem manifestação e certificado o trânsito em 

julgado da sentença de fl. 137-137verso, ao ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.

Às providências.

Colíder/MT, 05 de dezembro de 2016.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56010 Nr: 421-97.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SUFFIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NORTE MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 FINALIDADE: intimação do(s) advogado(s) do requerido, Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da Região Norte Mato Gross. do Despacho de Fls. 

179, abaixo transcrito, sendo que o conteúdo na integra também está 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(WWW.TJMT.JUS.BR). Despacho: " Autos nº: 421-97.2011.811.0009. 

Código Apolo nº: 56010. Vistos.

 Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento antecipado da lide, designação de audiência 

ou saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Colíder, 08 de fevereiro de 2013. Anna Paula Gomes de 

Freitas - Juíza de Direito"

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25619 Nr: 3078-37.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMELINDO GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA, IGOR 

AMADEU COCCO RUBIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CADORE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 Vistos.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61851 Nr: 3720-34.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSE TELES DE CARVALHO, KATIA COSTA 

TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090 - A/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora, uma vez que a parte exequente sequer 

colaciona aos autos o valor atualizado.

Intime-se a exequente acerca a petição realizada pelo banco executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 16278 Nr: 1346-89.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGIA SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMBÉ - IND. E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO SORGE - 

OAB:55.460 OAB/PR

 Vistos.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 18511 Nr: 3109-28.2005.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Manzano Junior - 

OAB:8.688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos, para se manifestarem no prazo 

de 15 dias.

Após o decurso do prazo, se nada for requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20476 Nr: 1620-19.2006.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONAGRA TRADE GROUP DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 Vistos.

Determino apensamento do feito 87/2007 e 981/2006 aos presentes autos.

Após, autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61393 Nr: 3208-51.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO SOARES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com 

o fim de intimar a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim 

de requerer(em) o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 87441 Nr: 1328-82.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSC, MICT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:3052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos pleiteada por MARINY 

ISABELLE COLEN TORRES, representada por sua genitora MICHELE DA 

SILVA COLEN, ajuizada em desfavor de ADVILSON TEIXEIRA TORRES.

O executado liquidou o débito existente junto à exeqüente, conforme 

comprovante de deposito de fls. 40.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Certifique o Ministério Público acerca desta decisão.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 40024 Nr: 1041-61.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR BAL MARQUES MORAES, JANDIRA 

DAL AGNOL, CÍCERO PATRÍCIO FERRAZ, CLIMÉRIO DUTRA RIBEIRO, 

DJON CARLOS BRANDÃO, EGÍDIO ALVES RIGO, EDILSON RANGEL DA 

SILVA, ALEXANDRE GOMES TRINDADE, JOSE JOAO FERNANDES, 

WANDERLEY FERNANDES PINTO, AMERICA LATINA BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA DA SILVA 

TRINDADE - OAB:19865/O, CLEMERSON LUIZ MARTINS - OAB:11223-B, 

ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMERICA LATINA BIODIESEL LTDA, 

CNPJ: 08467994000162, Inscrição Estadual: 13330012-9. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado por sua Promotora de Justiça, propôs AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA em face de ALDIR BAL MARQUES MORAES, JANDIRA 

DAL’ AGNOL, CICERO PATRÍCIO FERRAZ, CLIMÉRIO DUTRA RIBEIRO, 

JOSÉ JOÃO FERNANDES, DJON CARLOS BRANDÃO, EDILSON RANGEL 

DA SILVA, ALEXANDRE GOMES TRINDADE, WANDERLEY FERNANDES 

PINTO, EGÍDIO ALVES RIGO, AMÉRICA LATINA BIODIESEL LTDA, 

DENILSON MARCOS BARBIEIRO e PAULO SERGIO BARBIEIRO, brasileiro, 

casado, empresário, residente e domiciliado à Rua dos Ipês, nº 3240, 

centro, Comodoro/MT. I – Dos Fatos: O MPE-MT, por intermédio da 

Promotoria de Justiça de Comodoro, instaurou o Inquérito Civil nº 59/2012, 

a partir do encaminhamento de documentação, onde constam informações 

quanto à doação de um bem imóvel realizada pela Prefeitura Municipal de 

Comodoro a empresa América Latina Biodiesel Ltda. sendo, um lote 

urbano, localizado na Quadra nº 03, lote 02, Setor Industrial II, bairro Nova 

Vacaria, avaliado em R$ 77.433,30 (setenta e sete mil e quatrocentos e 

trinta e três reais e trinta centavos). Consoante o autuado, constatou-se 

que o Ex-Prefeito Municipal, Aldir Bal Marques Moraes encaminhou o 

Projeto Lei nº 066, de 01 de dezembro de 2006, à Câmara Municipal de 

Comodoro, o qual tinha por objeto a doação do referido lote urbano a 

empresa América Latina Biodiesel Ltda, ora requerida, sendo que a 

donatária deveria, no prazo de 90 (noventa) dias, construir uma 

infraestrutura mínima, e no prazo de 180 (cento e oitenta) dias iniciar as 

obras de construção, conforme projeto apresentado na Secretária de 

Planejamento Municipal, estipulado 01 (um) ano para a conclusão da obra, 

sendo o referido projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de 

Vereadores por unanimidade. Ocorre que a Lei Municipal nº 934/2006, não 

cumpriu o que estabelece o artigo nº 17, parágrafo 4º da Lei 8.666/1993, 

“A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, 

obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de 

reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no 

caso de interesse público devidamente justificado”. Nesse sentido, os 

requeridos, na condição de vereadores na gestão 2005/2008, foram a 

favor do mencionado projeto, além de terem descurado de sua obrigação 

legal, permitindo por vontade expressa, que o bem público fosse doado, 

também cooperaram, com o ex-Prefeito Municipal, Aldir Bal Marques 

Moraes, na prática de ato de improbidade administrativa. Ainda deve ser 

considerado que a requerida pessoa jurídica se beneficiou, ilicitamente, da 

doação do referido imóvel público. Portanto, evidente os danos causados 

ao interesse publico em decorrência das mencionadas doações, eis que 

amparadas em lei ilegal e inconstitucional. Desta feita, vem requerer o 

Ministério Público Estadual – MT: a) Antecipação de tutela, como meio de 
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evitar qualquer risco de dano irreparável ou de torna-lo impossível de 

reparação, a expedição imediata de mandado para desocupação do imóvel 

é medida imperiosa. b) 1º Série de Pedidos. A primeira série de pedidos 

tem por objetivo a recomposição do “status quo ante”. a) decretação de 

nulidade dos atos praticados em decorrência da Lei Municipal nº 934/2006; 

b) seja o donatário condenado a demolir as benfeitorias porventura 

existentes nos imóveis, por sua conta, no prazo de 90 (noventa) dias, sob 

pena de multa diária no valor equivalente a quinze salários mínimos, 

devendo se aplicada, ser revertida ao fundo estadual de reparação dos 

interesses difusos lesados a que se refere o art. 13 da Lei 7.347/95, sem 

prejuízo de indenização da qual poderá fazer jus o Município; c) seja 

declarado que o município não será responsável por qualquer tipo de 

indenização a donatária. 2º série de pedidos, Diante de eventual 

impossibilidade de retorno do bem ao patrimônio público, requer, sejam os 

réus, solidariamente condenados a indenizar o erário municipal no valor 

total das áreas. a) seja o Município de Comodoro citado, na pessoa de seu 

representante legal; b) a notificação pessoal de todos os réus, a fim de 

que, querendo, venham apresentar defesas preliminares; c) seja 

determinada IMEDIATA avaliação judicial da área objeto desta ação; d) 

restando sopesada de forma contundente a pratica de atos de 

improbidade administrativa cometido pelos requeridos, seja julgada 

procedente a presente ação, para fins de responsabilização dos 

requeridos; e) a condenação dos requeridos ao pagamento de custas 

finais e demais ônus de sucumbência, que serão convertidos aos cofres 

estaduais; f) a reversão ao Fundo que trata o art. 13 da lei 7.347/85 do 

quantum a ser apurado em liquidação, correspondente às multas 

eventualmente fixadas com vistas ao cumprimento da ordem liminar da 

sentença; g) no presente caso pleiteia-se também o prequestionamento de 

todas as questões legais e constitucionais aduzidas, para fins de 

possibilidade recursal à Corte Superior. O Ministério Público Estadual 

pretende provar os fatos alegados através de todos os meios e provas 

em direito admitidas, desde já requer que o Juízo proceda ao julgamento 

antecipado da lide, sendo absolutamente desnecessária a instrução do 

feito. Embora se trate de ação que visa a defesa de interesses difusos, 

considerando haver um conteúdo econômico nesta lide, dá-se à causa o 

valor de R$ 77.433,30 (setenta e sete mil e quatrocentos e trinta e três 

reais e trinta centavos), para efeitos fiscais.

Despacho/Decisão: Vistos.Indefiro o pedido ministerial para que sejam 

realizadas novas tentativas de localização da parte América Latina 

Biodiesel Ltda, tendo em vista que não trouxe informações acerca de 

novos endereços, diligência esta que não cabe ao juízo e sim a parte 

autora. Defiro o pedido ministerial de fls. 230.Cite-se América Latina 

Biodiesel Ltda e seus sócios por edital, para que responda a presente 

ação, no prazo de vinte (20) dias, atentando-se para as regras contidas 

nos artigos 256 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo de 20 (vinte) 

dias para o edital.Consigne-se no edital que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio a 

Defensoria Pública como curador especial, conforme dispõe o art. 72, II e 

parágrafo único, do CPC, devendo ser aberta vistas dos autos para que 

oferte a competente defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Martins 

Moreira, digitei.

Comodoro, 29 de novembro de 2016

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 80862 Nr: 3497-76.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILBYA VILAS BOAS 

GONÇALVES - OAB:17932

 Vistos.

 1) Tendo em vista a ausência do defensor público nomeio como defensor 

dativo o Drº Lucas Alberto Tostes Correa. Arbitro 01 URH ao douto 

defensor nomeado e tal valor será pago pelo Estado de Mato Grosso. 

Importante salientar que Defensor nomeado assumirá esta comarca uma 

escala de substituição entre os defensores públicos da região a fim de 

que um outro defensor público possa atuar na comarca de Comodoro 

quando o defensor desta comarca estiver ausente. Tal situação obriga 

que este juízo nomeie defensores dativos para atuarem na defesa dos 

necessitados.

2) Determino a intimação do requerido APARECIDO CARLOS DOS SANTOS 

a fim de que ouvido em depoimento pessoal em audiência a ser realizada 

no dia 08 de março de 2017, às 13:30.

 3) Ciência à DPE.

4) Saem os presentes intimados.

5) P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 80167 Nr: 3242-21.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENOR ZAMBAN, NILSE MARIA ZAMBAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDILON TORRES MACHADO, ADELMO 

SOUZA NUNES, ADEMAR ROGÉRIO TEIXEIRA NASCIMENTO, ANTÔNIO 

DONIZETE ALVES DOS SANTOS, JOSIEL BATISTA SILVA, LEOMIR DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial, nos autos 

da ação de manutenção de posse proposta por ZENOR ZAMBAM e NILSE 

MARIA ZAMBAM, em face de AUDILON TORRES MACHADO, ADELMO 

SOUZA NUNES, ADEMAR ROGÉRIO TEIXEIRA, ANTÔNIO DONIZETI ALVES 

DOS SANTOS, JOSIEL BATISTA DA SILVA, LEOMIR DA SILVA e OUTROS, 

para o fim de manter o autor na posse da área descrita na inicial, 

ratificando na íntegra a liminar concedida nos autos, e, por conseguinte, 

julgar extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil.Condeno, ainda, o réu ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor da causa.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, ao arquivo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Sentença

Vistos, etc.Cuida-se de procedimento voluntário de Substituição de 

Curador movido por PEDRO ANTONIO DOS REIS curador do interditado 

ANDRÉ ABREU VIEIRA visando à transferência do "múnus" para 

ROSANGELA DOS REIS VIEIRA. Noticia o interessado, Sr. Pedro Antônio 

dos Reis, que exerce a responsabilidade de curador de seu sobrinho 

André Abreu Vieira por força da decisão judicial promovida pelo Juízo da 

Segunda Vara desta Comarca, nos autos da Ação de Interdição nº 

33744.Ocorre que pretende transferir seu encargo à irmã do curatelado, 

Sra. Rosangela dos Reis Vieira, a qual se compromete em zelar pelos 

interesses do incapaz. Acostado ao termo de acordo dos envolvidos 

sobreveio documentação pertinente (fls. 07/17). Realizado estudo social e 

psicossocial do caso (fls. 22/27 e 29/32). A ilustre representante do 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido. (fls. 35/37). É 

o que merece registro. Fundamento e decido. De fato, assiste razão o 

"Parquet" estadual. Tratando-se de jurisdição voluntária, em havendo o 

consenso das partes perfeitamente cabível a substituição do "múnus" de 

curador, quando em consonância com o diploma legal. Depreende-se do 

feito que a possível novel curadora além de possuir laço consanguíneo 

com o curatelado tem conhecimento sobre seu histórico de enfermidade, 

possuindo capacidade de assumir tamanha responsabilidade. É o que se 

extrai do Estudo Psicossocial realizado na residência da interessada, Sra. 

Rosangela:

"Diante da avaliação realizada com a Sra. Rosangela pode-se perceber 

que a mesma está cuidando e zelando pelos direitos de seu irmão, pois a 

sua mãe devido ser analfabeta não possui condições de buscar por ajuda 

junto aos órgãos competentes. Foi possível verificar que André está 

sendo bem cuidado dentro do possível e da realidade da família". Assim, 

verificando, que a pessoa indicada ao encargo atende os requisitos 

legais, o pleito há de ser acolhido forte no art. 1775, §1º do Código Civil. 
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ISSO POSTO, HOMOLOGO O ACORDO, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, e nos termos do art. 1775, §1º do Código Civil, NOMEIO a 

Sra. ROSANGELA DOS REIS VIEIRA curadora de ANDRÉ ABREU VIEIRA 

em substituição ao Sr. PEDRO ANTONIO DOS REIS, para todos os fins, via 

de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Proceda-se a devida averbação da presente sentença no Cartório de 

Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas e 

honorários, na forma da lei; Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se. Comodoro, 16 de novembro de 

2015.Marcelo Sousa Melo Bento de Resende - Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 67695 Nr: 1255-81.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBC - TRANSPORTE BRASIL CENTRAL LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 Conforme determinado na decisão retro, certifico que a o processo de 

conhecimento em apenso, cód. 40604, teve decisão terminativa (acórdão) 

transitada em julgado em 19/04/2016, conforme fls. 312 daqueles autos.

 Certifico ainda que às fls. 318/319 foi determinada a conversão da ação 

em Cumprimento de Sentença, a qual vem tramitando regularmente.

Isto posto, nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ e 

da Ordem de Serviço nº 01/2016, impulsiono o presente feito para intimar 

as partes para dar andamento no feito no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 82946 Nr: 4201-89.2015.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ZANELLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO FISCAL JOSAFA JACOB (XII DE 

OUTUBRO-MT/RO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Em face do exposto, julgo procedente o pedido inicial, para conceder a 

segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora libere a 

mercadoria apreendida pelo termo de apreensão e depósito de fls. 42/46, 

confirmando a liminar já deferida.Sem custas ou honorários.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Submeto esta sentença ao reexame 

necessário.Findo o prazo recursal, remetam-se os autos ao e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 93187 Nr: 3481-88.2016.811.0046

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DALVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEANDRO CARDOSO SÁ ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de interdição em que a parte autora informa a 

desistência da ação, requestando sua extinção.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Em análise aos fólios, percebo que a parte requerente informa a 

desistência da demanda, pugnando pela homologação desta, nos moldes 

do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Sem custas ou honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Considerando a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 84517 Nr: 513-85.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BATEZ DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:MT 13.071

 Vistos etc.

Considerando que o cálculo de pena de págs. 137/138 já computou os 

dias de remição do recuperando, conforme requerido pelo Parquet, 

manifeste-se as partes no prazo de 05 dias, advertindo que o silêncio 

será subentendido como concordância tácita.

 Não havendo impugnações, fica desde já homologado o cálculo, devendo 

ser encaminhado cópia do cálculo de pena ao recuperando, nos termos do 

art. 41, inc. XVI, da LEP, bem como à Diretora da Cadeia Pública local, 

arquivando-se na ficha do daquele.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 92267 Nr: 3087-81.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, com fulcro no art. 485, VI, do NCPC, extingo o feito 

sem resolução de mérito.Revogo a liminar anteriormente concedida, págs. 

51/53.Impende ressaltar que não havendo resolução de mérito, o transito 

em julgado desta sentença não fará coisa julgada material, de modo que o 

direito aqui discutido poderá ser objeto de nova demanda.Sem custas ou 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Escoado o prazo recursal, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 40269 Nr: 1283-20.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DOS SANTOS, ELIAS FERREIRA DOS 

SANTOS, LEANDRO BARBOSA VIEIRA, ADAIR ARRUDA DA SILVA, 

ALUÍSIO LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5.460-B, PEDRO JARDIM 

DRIEMEYER - OAB:7684

 Considerando que a testemunha Joélcio Alessandro estaria na Comarca a 

partir de 11/08/2016, não tendo o mesmo sido intimado para a presente 

audiência, redesigno o ato para o dia 09/03/2017, às 14:10h.

Requisite-se referida testemunha.

Requisite-se o réu Adair Arruda que está preso nesta Comarca de 
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Comodoro/MT.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Camila Mischiatti de Lima encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56018 Nr: 2245-30.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicolau Antonio Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias - 

OAB:1.707.682 - Mat

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão retro comunicando-se o executado da restrição de 

fls.42.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56012 Nr: 2239-23.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R Cambraia Soares-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Diante do exposto, DEFIRO A PENHORA requerida às fls. 49, via 

BACEN/JUD, de importância em dinheiro no montante da execução em tela, 

ou seja, R$ 111.692,32 (cento e onze mil e seiscentos e noventa e dois 

reais e trinta e dois centavos), depositado em contas bancárias e/ou 

aplicações financeiras em nome dos executados E. R. Cambraia Soares – 

ME (CNPJ: 03.258.193/0001-73) e Elice Regina Cambraia Soares (CPF: 

695.664.101-15).Efetivada com sucesso a penhora online via sistema 

BACENJUD, certifique-se e dê-se vista a parte executada para que, no 

prazo legal e querendo, ofereça embargos.Sendo infrutífera, intime-se a 

exequente para que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.As providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18598 Nr: 1068-41.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araujo & Rosa Ltda-EPP., Admilson Martins 

Rosa, João Vicente Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . desonera o credor de realizar, com meios próprios as diligências de 

localização de bens de propriedade do devedor. LOCALIZAÇÃO E 

PENHORA DE AUTOMÓVEIS. SISTEMA RENAJUD. DESCABIMENTO. O 

Sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, 

possibilitando o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de 

retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 

Conquanto o RENAJUD seja meio adequado para o cumprimento da 

decisão judicial de indisponibilidade de bens, não foi instituído para servir 

de meio ao credor fazer as diligências que lhe compete.AGRAVO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO.”(Agravo de Instrumento Nº 70043486521, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Denise Oliveira Cezar, Julgado em 22/06/2011)“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA PELO 

SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE COMO MEDIDA DERRADEIRA. CASO 

CONCRETO QUE NÃO PERMITE O DEFERIMENTO, PORQUANTO NÃO 

DEMONSTRADO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA PARTE 

INTERESSADA. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”(Agravo de 

Instrumento Nº 70042912055, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 20/05/2011)Portanto, 

para a providência do pedido ora formulado, determino a intimação do 

exequente para manifestar-se, indicando veículos que possam ser 

restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do 

exeqüente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN.Com a vinda 

das informações, venham os autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61787 Nr: 4407-61.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Henrique Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO A PENHORA requerida às fls. 17/18, via 

BACEN/JUD, de importância em dinheiro no montante da execução em tela, 

ou seja, R$ 32.954,90 (trinta e dois mil e novecentos e cinqüenta e quatro 

reais e noventa centavos), depositado em contas bancárias e/ou 

aplicações financeiras em nome da executada Antonia Henrique Neto 

(CPF:453.084.209-63).Efetivada com sucesso a penhora online via 

sistema BACENJUD, certifique-se e dê-se vista a parte executada para 

que, no prazo legal e querendo, ofereça embargos.Sendo infrutífera, 

intime-se a exequente para que requeira o que entender pertinente no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.As 

providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60196 Nr: 2776-82.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shirle Wilson Baglioni da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO A PENHORA requerida às fls. 79/80, via 

BACEN/JUD, de importância em dinheiro no montante da execução em tela, 

ou seja, R$ 9.211,54 (nove mil e duzentos e onze reais e cinqüenta e 

quatro centavos), depositado em contas bancárias e/ou aplicações 

financeiras em nome da executada Shirle Wilson Baglioni da Silva (CPF: 

982.273.861-72).Efetivada com sucesso a penhora online via sistema 

BACENJUD, certifique-se e dê-se vista a parte executada para que, no 

prazo legal e querendo, ofereça embargos.Sendo infrutífera, intime-se a 

exequente para que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.As providências.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75738 Nr: 87-60.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Antonio de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164
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 Isto posto, HOMOLOGO os cálculos de fl. 08/08-v, e JULGO PROCEDENTE 

os presentes embargos com fundamento no art. 487, inciso III, “a” do 

Código de Processo Civil.Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos, em conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 

405/2016 do Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, 

expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

na forma do art.535, §3º, II do CPC.Cumpridas as determinações 

anteriores, expeçam-se os respectivos alvarás conforme solicitado 

atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na procuração 

ao patrono do autor e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Condeno a parte Embargada nas custas e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor dos 

presentes embargos, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo 

Civil. No entanto, por ser a parte embargada beneficiária da justiça 

gratuita, tais verbas ficarão suspensas pelo prazo máximo de 05 (cinco) 

anos, nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/1950. Após o trânsito em 

julgado, translade-se cópia desta sentença aos autos principais e 

arquivem-se estes autos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31538 Nr: 294-06.2009.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patryck de Araújo Ayala - 

OAB:

 Com estas considerações, julgo parcialmente procedente o pedido inicial 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC para condenar a Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais em favor de 

José dos Santos Nato, que arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com 

aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; bem 

como, ao pagamento das custas e despesas processuais e aos 

honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85 do CPC.Sentença não sujeita a 

reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso II do 

CPC.Transitada em julgado, se nada requerido, arquivem-se.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33239 Nr: 1018-10.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cesar Antunes, Ana Gertrudes da Silva 

Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Marcos Vinicius Lucca Boligon - OAB:12099

 Vistos etc. Tratam-se de embargos de declaração opostos por GENERALI 

DO BRASIL COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS alegando contradição 

na r. sentença, ao argumento de que a embargante foi condenada ao 

pagamento dos honorários periciais quando já havia sido determinado, às 

fls. 256 e 322, que o custeio da perícia seria de responsabilidade do 

Estado. É o relatório. Decido. Analisando os autos, observo que a 

sentença combatida (fls. 345/347) não contém a mácula apontada, tendo 

em vista que foi clara em demonstrar que os honorários periciais devem 

ser pagos pela parte vencida. Observo, ainda, que na própria decisão 

mencionada pela embargante, consta que os honorários periciais deverão 

ser custeados pela parte sucumbente (fl. 322). Não há que se falar, 

portanto, em eventual vício, mas sim em tentativa de reforma a sentença 

por parte da GENERALI DO BRASIL COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS. (...) Com estas considerações e fundamentos, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de contradição, rejeito 

os embargos de declaração. Após o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido pelas partes, arquive-se com as cautelas legais. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33239 Nr: 1018-10.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cesar Antunes, Ana Gertrudes da Silva 

Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Marcos Vinicius Lucca Boligon - OAB:12099

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76162 Nr: 311-95.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Bispo dos Santos, Edson Marlon Pontes 

Vani, Clebison Jack Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A, 

Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, considerando a 

presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem 

como em razão do princípio in dubio pro societate, PRONUNCIO os 

acusados DAVID BISPO DOS SANTOS, EDSON MARLON PONTES VANI e 

CLEBISON JACK COELHO, vulgo “Bin ou Binho”, devidamente qualificados 

nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c 

art. 29, “caput”, todos do Código Penal.Mantenho a segregação cautelar 

dos acusados, que visa garantir a aplicação da lei penal e a ordem 

pública, com a finalidade de se preservar a segurança e tranquilidade 

sociais, seriamente abaladas pelo delito em comento, permanecendo, 

portando, inalterada a motivação da decisão que decretou a custódia 

cautelar (fls. 34/37). Intimem-se os acusados pessoalmente, nos termos 

do artigo 420, inciso I, do Código de Processo Penal.Ciência ao Ministério 

Público e às Defesas.Após o decurso do prazo recursal, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do 

artigo 422 do Código de Processo Penal. Em seguida, intime-se as 

Defesas, para a mesma finalidade.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85189 Nr: 4756-59.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Vicente do Nascimento - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte requerente para o recolhimento de diligencia do 

Oficial de Justiça, que deverá ser efetuado na conta: 20.047-6 Agência 

2836-3 – Banco do Brasil de Juara; sendo R$25,00 (vinte e cinco reais) se 

for centro da cidade; R$ 30,00 (trinta reais) se for em bairros e 

R$3,55(três reais e cinquenta e cinco centavos ) o km rodado para 

diligencia na zona rural mais Tabela "O" do provimento 42/2013 CGJ R$ 

1,90 por km rodado até o valor máximo de R$ 54,30 (cinquenta e quatro 

reais e trinta centavos).Intimar o patrono da parte requerente para o 

recolhimento de diligencia do Oficial de Justiça, que deverá ser efetuado 

na conta: 20.047-6 Agência 2836-3 – Banco do Brasil de Juara; sendo 

R$25,00 (vinte e cinco reais) se for centro da cidade; R$ 30,00 (trinta 

reais) se for em bairros e R$3,55(três reais e cinquenta e cinco centavos 

) o km rodado para diligencia na zona rural mais Tabela "O" do provimento 

42/2013 CGJ R$ 1,90 por km rodado até o valor máximo de R$ 54,30 

(cinquenta e quatro reais e trinta centavos).Intimar o patrono da parte 

requerente para o recolhimento de diligencia do Oficial de Justiça, que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 206 de 419



deverá ser efetuado na conta: 20.047-6 Agência 2836-3 – Banco do Brasil 

de Juara; sendo R$25,00 (vinte e cinco reais) se for centro da cidade; R$ 

30,00 (trinta reais) se for em bairros e R$3,55(três reais e cinquenta e 

cinco centavos ) o km rodado para diligencia na zona rural mais Tabela "O" 

do provimento 42/2013 CGJ R$ 1,90 por km rodado até o valor máximo de 

R$ 54,30 (cinquenta e quatro reais e trinta centavos).Intimar o patrono da 

parte requerente para o recolhimento de diligencia do Oficial de Justiça, 

que deverá ser efetuado na conta: 20.047-6 Agência 2836-3 – Banco do 

Brasil de Juara; sendo R$25,00 (vinte e cinco reais) se for centro da 

cidade; R$ 30,00 (trinta reais) se for em bairros e R$3,55(três reais e 

cinquenta e cinco centavos ) o km rodado para diligencia na zona rural 

mais Tabela "O" do provimento 42/2013 CGJ R$ 1,90 por km rodado até o 

valor máximo de R$ 54,30 (cinquenta e quatro reais e trinta centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83835 Nr: 4029-03.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Martins Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Pedroso Marques - 

OAB:171.045, Washington Faria Siqueira - OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, considerando que a requerente não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, conforme determinado, 

ausente então a petição inicial de requisito necessário para a propositura 

da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes pela parte autora. 

P.R.I.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84020 Nr: 4131-25.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Jefferson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, considerando que a requerente não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, conforme determinado, 

ausente então a petição inicial de requisito necessário para a propositura 

da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes pela parte autora. 

P.R.I.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74284 Nr: 3316-62.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Juara - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO A PENHORA requerida às fls. 13/14, via 

BACEN/JUD, de importância em dinheiro no montante da execução em tela, 

ou seja, R$ 845,01 (oitocentos e quarenta e cinco reais e um centavo), 

depositado em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome do 

Município de Juara..Efetivada com sucesso a penhora online via sistema 

BACEN/JUD, certifique-se e dê-se vista a parte executados para que, no 

prazo legal e querendo, ofereça embargos.Sendo infrutífera, intime-se a 

exequente para que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.As providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31946 Nr: 410-12.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elis Regina Zanre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 47.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Tabaporã/ MT, a fim de que 

o executado seja citado para efetuar o pagamento da dívida pendente no 

prazo legal.

Com a juntada da missiva intime-se o exequente para que requeira o que 

for de seu interesse.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34833 Nr: 2359-71.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Antonio da Costa-ME., Arnaldo Antonio da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - 

OAB:Mat. 1635577-Pr

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 54/55, eis que o executado sequer foi citado desta 

demanda.

Assim, cumpra-se a decisão de fls. 52.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 63386 Nr: 806-13.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Ricardo Borba Azoia, Fernando Manoel Borba 

Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Cazella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claúdia Teixeira Borges 

- OAB:11.471

 DECISÃO: Declaro encerrada a instrução processual. Concedo prazo 

comum de 15 (quinze) dias para apresentação de memorais escritos. 

Após, concluso para sentença. Saem os Presentes Intimados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 40121 Nr: 577-58.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eber Paulo Alves Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT, Vilson Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143, SilvioLuiz de Oliveira - 

OAB:3.546-A

 DECISÃO: Considerando a manifestação das partes, declaro encerrada a 
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instrução probatória. Verifica-se que o litisdenunciado foi devidamente 

citado, constituiu advogado e apresentou contestação, que posteriormente 

renunciou ao mandato comunicando pessoalmente o senhor Vilson Viana, 

que não adotou nenhuma providência processual. Ocorre que o poder 

judiciário não pode ficar esperando a boa vontade das pessoas como se 

fosse sua babá, de modo que a omissão deste trará as consequências 

processuais cabíveis, pois o processo não pode ter crise de instância 

diante da conduta omissa de uma das partes. Colham-se os memorais 

escritos no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos 

para sentença. Saem os Presentes Intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 65122 Nr: 2364-20.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vergilio Smith Cardaval

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzilene de Fátima Nunes Alvorado-EPP, Solon 

Augusto de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia 

Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 DECISÃO: Defiro a juntada do substabelecimento no prazo solicitado. 

Designo audiência para o dia 14.02.2017 às 13h30min. Deverá a parte 

trazer suas testemunhas nos termos do art. 455 CPC, sob pena de 

preclusão. Consigno que a carta precatória de intimação do requerido 

Solon deverá ser expedido para o endereço informado às f.157. 

Expeça-se, também, precatória para o depoimento pessoal do requerido 

Solon. Saem os Presentes Intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 36747 Nr: 912-14.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Tadeu Ossani, Shirley Aleixo Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Styler Comercio de Materiais Para Construção 

Ltda-ME, Cecrisa Revestimentos Ceramincos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Kestering 

Medeiros - OAB:12.526-B SC, Márcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Samuel de Campos Widal Filho - OAB:7197-B

 DECISÃO: Defiro a juntada do substabelecimento e da carta de 

preposição. Defiro no prazo solicitado para juntada da procuração e da 

carta de preposição no prazo solicitado. Oficie-se o juízo deprecado 

solicitando a devolução das cartas devidamente cumpridas. Aguarde-se o 

retorno das cartas precatórias. Cumpra-se a decisão de f. 266 que 

nomeou o perito judicial. Saem os Presentes Intimados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 61699 Nr: 4322-75.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. H. Moraes Farmácia Ltda, Valdinei Holanda Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Gomes Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 DECISÃO: Homologo a desistência da testemunha. Oficie-se o juízo 

deprecado solicitando a devolução da carta devidamente cumprida, no 

prazo mais exíguo possível. Declaro encerrada a instrução processual. 

Transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, independentemente do 

regresso da precatória, colham-se alegações finais escritas, pelo prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias. Após, concluso para sentença. Saem os 

Presentes Intimados. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31134 Nr: 203-13.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBdS, SJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) FABRICIO TSUJI ISHIKI, para devolução dos 

autos nº 203-13.2009.811.0018, Protocolo 31134, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 61712 Nr: 4336-59.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessi Gonçalves Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Domingos Schmidel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

IDENTIFICADO COM O CÓDIGO DO PROCESSO, no valor de R$ 30,00 

(trinta reais), a ser depositado na conta n. 20.047-6, do Banco do Brasil 

S/A, Agência 2836-3, em nome de Fórum da Comarca de 

Juara-Diligências, CNPJ n. 00.111.597/0001-41, NOS TERMOS DA 

PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, poderá o Nobre Advogado usar o 

campo “nome do depositante” para identificar o processo a ser juntada 

referida diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 85329 Nr: 4832-83.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ranieri Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valnei Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

IDENTIFICADO COM O CÓDIGO DO PROCESSO, no valor de R$ 30,00 

(trinta reais), a ser depositado na conta n. 20.047-6, do Banco do Brasil 

S/A, Agência 2836-3, em nome de Fórum da Comarca de 

Juara-Diligências, CNPJ n. 00.111.597/0001-41, NOS TERMOS DA 

PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, poderá o Nobre Advogado usar o 

campo “nome do depositante” para identificar o processo a ser juntada 

referida diligencia-caso necessário sera solicitado complementação da 

diligencia.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 74770 Nr: 3569-50.2015.811.0018

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Carvalho Madeiras - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 DESPACHO

Manifeste-se o requerido no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao auto de 

avaliação.

Após concluso.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 56980 Nr: 3207-53.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Frasson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:5.810

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Nos termos do art. 78, §1º, da Lei 9.099/95 designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 02/02/2.017, às 10h50min.

Cite-se e intime-se o denunciado, entregando-lhe cópia da denúncia e 

cientificando-o da data da audiência com a advertência de que deverá 

comparecer acompanhado de advogado, visando sua assistência jurídica 

e apresentação oral de sua defesa. Ainda, que deverá trazer suas 

testemunhas.

Caso apresente requerimento para intimação de suas testemunhas, 

deverá fazê-lo, por escrito, no prazo mínimo de 05 dias antes da 

realização da audiência (arts. 68 e 78, ¬§1º, da Lei 9.099/95).

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação.

CUMPRA-SE.

Comarca de Juína

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 120062 Nr: 1437-62.2016.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HKK, RSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "S E N T E N Ç A Vistos etc. [...] 7. Ante o exposto e, por tudo que dos 

autos consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as partes para 

que surta os legais e jurídicos efeitos. Por consequência, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução do mérito, com supedâneo 

jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil.8. Custas e despesas processuais conforme acordado.9. 

Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 15129 Nr: 610-08.2003.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARISA KUSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR PODERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE: Nº 17527-7, 

AGÊNCIA: 2226-8, BANCO DO BRASIL S/A, DENOMINADA 

“COORDENADORIA DILIGÊNCIAS” (CNPJ 00.068.070/0001-81).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 99546 Nr: 939-34.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOEL CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ROSA GOMES - 

OAB:7848-B/MT

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, QUERENDO, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO ÀS FLS. 90/96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 109185 Nr: 2182-76.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KROLOW E KROLOW LTDA. - PEDRINHO 

MOTOS, PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW, ELISANGELA SUMAIO 

BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EXEQUENTE ACERCA DO 

SEGUINTE DESPACHO: "VISTOS ETC.Antes de analisar o pedido retro, 

INTIME-SE a parte exequente para apresentar endereço atualizado da 

executada Sra. Elisangela Sumaio Braz, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 111753 Nr: 3491-35.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, QUERENDO, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO ÀS FLS.155/160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 100431 Nr: 1691-06.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON RAMOS BERNARDO, GUSTAVO 

DE SANTANA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/0MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 
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JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR PODERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE: Nº 17527-7, 

AGÊNCIA: 2226-8, BANCO DO BRASIL S/A, DENOMINADA 

“COORDENADORIA DILIGÊNCIAS” (CNPJ 00.068.070/0001-81).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 98301 Nr: 6740-62.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA CUSTÓDIO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "S E N T E N Ç A Vistos etc. [...] 7. Ante o exposto e, por tudo que dos 

autos consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as partes para 

que surta os legais e jurídicos efeitos. Por consequência, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução do mérito, com supedâneo 

jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil.

8. Custas e despesas processuais conforme acordad9. Transitada em 

julgado, determino o arquivamento dos autos, procedendo-se à baixa na 

distribuição.C umpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102961 Nr: 3754-04.2014.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de petição acostada à fls. 49/50, em que a parte Requerente 

solicita a consulta, via INFOJUD, para a localização de bens do requerido, 

bem como, a expedição de ofício à RECEITA FEDERAL requisitando a 

relação de bens informados na declaração de renda do executado.

Inicialmente, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, com a finalidade de 

localizar o endereço em nome da parte requerida.

Por conseguinte, anexo a esta decisão a consulta efetuada.

Por ora, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à da Receita Federal, 

tendo em vista que não se esgotaram todas as possibilidades de 

localização de bens em nome da parte executada.

Por derradeiro, proceda à senhora gestora com os atos necessários para 

intimação da parte requerente para que no prazo de 10 (dez) dias solicite 

o que de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Juína/MT, 18 de Agosto de 2016.

 Conrado Machado Simão

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92708 Nr: 822-77.2013.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BOLZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de petição acostada à fls. 49/50, em que a parte Requerente 

solicita a consulta, via INFOJUD, para a localização de bens do requerido, 

bem como, a expedição de ofício à RECEITA FEDERAL requisitando a 

relação de bens informados na declaração de renda do executado.

Inicialmente, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, com a finalidade de 

localizar o endereço em nome da parte requerida.

Por conseguinte, anexo a esta decisão a consulta efetuada.

Por ora, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à da Receita Federal, 

tendo em vista que não se esgotaram todas as possibilidades de 

localização de bens em nome da parte executada.

Por derradeiro, proceda à senhora gestora com os atos necessários para 

intimação da parte requerente para que no prazo de 10 (dez) dias solicite 

o que de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Juína/MT, 18 de Agosto de 2016.

 Conrado Machado Simão

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106302 Nr: 728-61.2015.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de petição acostada à fls. 51/52, em que a parte requerente 

solicita a consulta, via INFOJUD, para a localização do endereço do 

requerido.

Inicialmente, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, com a finalidade de 

localizar o endereço em nome da parte requerida.

Por conseguinte, anexo a esta decisão a consulta efetuada.

Por derradeiro, proceda à senhora gestora com os atos necessários para 

intimação da parte requerente para que no prazo de 10 (dez) dias solicite 

o que de direito.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Juína/MT, 18 de Agosto de 2016.

 Conrado Machado Simão

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 88034 Nr: 2086-66.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. L. DOMINHAKI - EPP ( SUPERMERCADO 

SÃO JOSÉ), DELCI DIAS PEREIRA, VERA LUCIA DOMINHAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de petição acostada à fls. 65/66, em que a parte exequente 

requer a consulta, via INFOJUD, para a localização do endereço dos 

executados.

Inicialmente, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, com a finalidade de 

localizar os endereços em nome das partes executadas.

Por conseguinte, anexo a esta decisão a consulta efetuada.

Por derradeiro, proceda à senhora gestora com os atos necessários para 

intimação da parte exequente para que no prazo de 10 (dez) dias solicite o 

que de direito.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Juína/MT, 18 de Agosto de 2016.

 Conrado Machado Simão

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 101501 Nr: 2495-71.2014.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA SIMIONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de petição acostada à fl. 114, em que a parte requerente solicita 

a consulta, via INFOJUD, para a localização do endereço do requerido.

Inicialmente, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, com a finalidade de 

localizar o endereço em nome da parte requerida.

Por conseguinte, anexo a esta decisão a consulta efetuada.

Por derradeiro, proceda à senhora gestora com os atos necessários para 

intimação da parte requerente para que no prazo de 10 (dez) dias solicite 

o que de direito.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Juína/MT, 18 de Agosto de 2016.

 Conrado Machado Simão

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109380 Nr: 2251-11.2015.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ DA SILVA BAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUISA DOMINGUES FERREIRA, EDSON 

BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Certifico que o valor da diligência do Oficial de Justiça a ser paga, 

segundo a Portaria nº 022/2013-DF, é de R$ 30,00 (trinta reais) e que a 

mesma deverá ser depositada no Banco do Brasil, Conta Corrente nº. 

17.527-7, Agência nº. 2226-8, Coordenadoria de Diligência, CNPJ nº. 

00.068.070/0001-81, motivo pelo qual encaminho os autos ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar a parte 

autora para recolher o referido valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112934 Nr: 4217-09.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN WOOD MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

Proc. Da Faz. Pública Estadual - OAB:00

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o valor da diligência do Oficial de Justiça a ser paga, 

segundo a Portaria nº 022/2013-DF, é de R$ 30,00 (trinta reais) e que a 

mesma deverá ser depositada no Banco do Brasil, Conta Corrente nº. 

17.527-7, Agência nº. 2226-8, Coordenadoria de Diligência, CNPJ nº. 

00.068.070/0001-81, motivo pelo qual encaminho os autos ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar a parte 

autora para recolher o referido valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 120801 Nr: 1884-50.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o valor da diligência do Oficial de Justiça a ser paga, 

segundo a Portaria nº 022/2013-DF, é de R$ 30,00 (trinta reais) e que a 

mesma deverá ser depositada no Banco do Brasil, Conta Corrente nº. 

17.527-7, Agência nº. 2226-8, Coordenadoria de Diligência, CNPJ nº. 

00.068.070/0001-81, motivo pelo qual encaminho os autos ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar a parte 

autora para recolher o referido valor.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101431 Nr: 2441-08.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID WILLIAN NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão proferida à fl. 87, nos autos do 

Processo n. 2441-08.2014.811.0025 – código 101431, que o MM. Juiz de 

Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 01 (UM) URH pela nomeação dativa 

e serviços advocatícios prestados pelo Dr. DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS – OAB/MT n. 17815, que deverão ser suportados pelo Estado de 

Mato Grosso considerando o disposto na Tabela de Honorários 

Advocatícios da OAB/MT, com fundamento no Provimento 009/2007/CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124570 Nr: 4121-57.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito da Defesa. PROCEDA-SE o apensamento da interceptação 

telefônica a estes autos, e após, VISTA à Defesa para apresentação de 

defesa prévia, no prazo legal.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123868 Nr: 3774-24.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ FRANCISCO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA LUSSE - 

OAB:17927

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 13), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando JOSÉ LUIZ 

FRANCISCO PAES, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 124721 Nr: 4224-64.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS SANTOS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,I) De proêmio, REJEITO a preliminar de excludente de ilicitude, isso 

porque seu reconhecimento exige prova extreme de dúvida, forte no 

seguinte julgado:“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

QUALIFICADORA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. CONFUNDE-SE COM O 

MÉRITO DO RECURSO. MÉRITO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO 

CONFIGURADA EXTREME DE DÚVIDAS. PRONÚNCIA MANTIDA. IN DUBIO 

PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDENTE. 

DECISÃO UNÂNIME. (...) II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 06/02/2017, às 15h, ocasião em que se tomará o 

depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao 

interrogatório do acusado;III) Havendo testemunhas residentes fora dos 

limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, 

caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 

30 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;IV) INTIMEM-SE 

as testemunhas e o acusado;V) CIÊNCIA às partes;VI) Considerando a 

informação de que o acusado está com o braço direito “torto por estar 

quebrado em vários locais e sem qualquer tipo de suporte” (f. 85), 

DETERMINO ao Diretor do Centro de Detenção Provisória - CDP para, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) submeter à atendimento médico, informando a 

este Juízo às providências que foram adotadas.CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100733 Nr: 1919-78.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON KEVIN ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 Vistos,

Quanto a discordância do cálculo realizado à f. 299, este Juízo já tem 

posicionado no sentido de que a data da última prisão deve ser 

considerada como marco inicial para novos benefícios, qual seja, 

29/01/2015 (f. 254).

O julgado do e. Tribunal de Justiça deste Estado orienta a questão:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE 

CONSIDEROU COMO MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO LAPSO 

TEMPORAL PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME A DATA DA 

ÚLTIMA PRISÃO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O 

DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INVIABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O marco inicial para o reinício da 

contagem dos prazos para os efeitos da execução da pena é a data em 

que fora preso em flagrante delito, e mantido segregado cautelarmente até 

a prolação das sentenças condenatórias que alcançaram o trânsito em 

julgado. “A data-base para a contagem do novo período aquisitivo do 

direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros 

benefícios é a data do cometimento da última infração disciplinar grave ou, 

em caso de fuga, da recaptura do sentenciado” (HC 95.367, Primeira 

Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 21.08.09). (AgExPe 

11694/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (grifo nosso)

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo de f. 299 para que surtam os seus 

devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada com base no 

mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando EMERSON KEVIN 

ALVES DE BRITO, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 94362 Nr: 2583-46.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Vistos,Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 259), HOMOLOGO-O para 

que surtam os seus devidos e legais efeitos.O mencionado cálculo aponta 

que o recuperando atingiu o requisito objetivo para concessão do 

livramento condicional. Todavia, noto que o recuperando cumpria pena no 

regime semiaberto, e rompeu a tornozeleira eletrônica, e após o 

rompimento fugiu sem informar seu endereço, sendo encontrado apenas a 

tornozeleira e o carregador em sua residência, e aparentemente, cometeu 

novo crime (autos sob o Código n. 120658), motivos que culminaram a 

regressão do regime para o FECHADO (fl. 256/257). (...) REMETA-SE cópia 

do cálculo de pena ao recuperando JOSE APARECIDO BARBOSA, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.Atendidas as finalidades, 

PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara no aguardo do 

cumprimento da pena ou provocação das partes.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa.INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120850 Nr: 1915-70.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SEDNEI SCHORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,

Diante da certidão de f. 66, bem como a ausência de Defensor Público 

lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Marcos Bodstein Viliaca Filho 

para atuar como Advogado(a) Dativo(a).

A(o) Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 5 URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT. Anoto que na sentença será determinada a expedição de 

certidão, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.

INTIME-SE desta nomeação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122268 Nr: 2771-34.2016.811.0025

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VANOR JOAQUIM GOMES MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No vertente caso, o requerente não arguiu tal nulidade durante a sessão 

de julgamento, bastando analisar a ata, de tal modo que o deferimento da 

presente cautelar implicaria, por via transversa, ressuscitar matéria já 

atingida pelo instituto da preclusão, consequência processual inafastável 

para imprimir segurança jurídica ao processo (garantismo penal integral). 

(...) Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de justificação. INTIME-SE. CIÊNCIA 

ao Ministério Público. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121989 Nr: 2609-39.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERREIRA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,I) (...) ;II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para 

o dia 16/12/2016, às 16h20min, ocasião em que se tomará o depoimento 

das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao 

interrogatório do acusado;III) Havendo testemunhas residentes fora dos 

limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, 

caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 

30 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;IV) INTIMEM-SE 

as testemunhas e o acusado;V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa;VI) VISTA ao Ministério Público para manifestar quanto ao pedido 

de l iberdade prov isór ia,  e após,  CONCLUSOS para 

deliberaçãoCUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123225 Nr: 3368-03.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON DE LIMA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Vistos,

DEFIRO o pedido de fl. 138-146. Para tanto, REVOGO o arbitramento de 

honorários dativos à f. 137 e ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS ao Dr(a). 

Flávio Lemos Gil no importe de 10 URH, nos termos da Tabela da OAB/MT 

para atuar na defesa do acusado até a prolação da sentença, ocasião em 

que será determinada a expedição de certidão, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e 

Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas.

INTIME-SE à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124570 Nr: 4121-57.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRÉVIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120850 Nr: 1915-70.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SEDNEI SCHORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NOMEADO À FL. 67 PARA, NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR POR SE TRATAR DE RÉU 

PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123627 Nr: 3637-42.2016.811.0025

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMONICA FREIRE - OAB:6000

 Vistos. De acordo com a súmula 273 do STJ, INDEFIRO o pedido de 

redesignação. Tendo em vista que a testemunha foi intimada e não 

compareceu, DESIGNO NOVA AUDIÊNCIA para o dia 09/12/2016, às 14h. 

DETERMINO A CONDUÇÃO COERCITIVA da testemunha. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123225 Nr: 3368-03.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON DE LIMA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NOMEADO À FL. 137 PARA, NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR, POR SE TRATAR DE RÉU 

PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 4040-11.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON MOTA DA SILVA, DIEFERSON 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Código de rastreabilidade: 81120162347546

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 124421.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - BRASNORTE ( TJMT )

Data de Envio: 07/12/2016 19:06:35

Assunto: RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119343 Nr: 1016-72.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HP, AMBDS, ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 Vistos,

DEFIRO o pedido de f. 170, na forma requerida, oficiando-se ao Diretor do 

Centro de Detenção Provisória - CDP para que proceda a condução do 

acusado até a Agência da Cooperativa Sicredi.

CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100763 Nr: 1947-46.2014.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MIGUEL TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA 

- OAB:19390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO como ADVOGADO DATIVO e CURADOR do acusado, o Dr. 

Lincoln Marcos de Oliveira que DEVERÁ ser intimado desta nomeação, 
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bem como para oferecer os quesitos que julgar convenientes, até a data 

da realização do exame (CPP, art. 176).

INTIME-SE o Ministério Público, e após a Defesa para oferecer os quesitos 

que julgarem convenientes, até a data da realização do exame (CPP, art. 

176).

No mais, DETERMINO que o Sr. Gestor promova o agendamento de 

consulta com especialista para o acusado Miguel Teles na POLITEC – 

Perícia Oficial de Identificação Técnica de Cuiabá/MT.

Após o agendamento, INTIMEM-SE o acusado e seu Advogado para 

comparecer no local indicado, a fim de ser submetido à realização do 

exame.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100763 Nr: 1947-46.2014.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MIGUEL TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA 

- OAB:19390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NOMEADO À FL. 52 PARA, NO PRAZO DE 

05 DIAS OFERECER OS QUESITOS QUE JULGAR CONVENIENTE, 

CONFORME DETERMINADO À FL. 52.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 12601 Nr: 2228-22.2002.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO GARCIA DE SOUSA 

- OAB:

 Intimação do advogado do réu para, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 

de 5 (cinco), oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer 

diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107029 Nr: 1118-31.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VARELLA DE OLIVEIRA, 

FERNANDO VIEIRA ROBERTO, JOCILEI DOS ANJOS, RONALDO ADRIANO 

TEODORO DE SOUZA, ALEXANDRO CHAGAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - 

OAB:11706/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B

 CERTIFICO que, em cumprimento ao item 7.35.3.1 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso – CNGC, procedi o desentranhamento do recurso em sentido 

estrito (fl. 798-801), onde foi distribuído sob código 125705. Era o que 

havia a certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106083 Nr: 618-62.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NOMEADO À FL.189 PARA, NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 47590 Nr: 229-87.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NOMEADO À FL. 144 PARA, NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 47590 Nr: 229-87.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Vistos,

 Diante da certidão de f. 141, bem como a ausência de Defensor Público 

lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Flávio Lemos Gil para atuar 

como Advogado(a) Dativo(a).

A(o) Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 5 URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT. Anoto que na sentença será determinada a expedição de 

certidão, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.

INTIME-SE desta nomeação.

CERTIFIQUE-SE se houve cumprimento do mandado de prisão expedido 

nestes autos.

Após, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, imediatamente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106083 Nr: 618-62.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Vistos,

Diante da certidão de fl. 182, bem como a ausência de Defensor Público 

lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Nader Thomé Neto para atuar 

como Advogado(a) Dativo(a).

A(o) Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 5 URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT. Anoto que na sentença será determinada a expedição de 

certidão, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.

INTIME-SE desta nomeação.

CUMPRA-SE.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 241904 Nr: 3842-16.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Rodrigo dos Anjos Souza, José dos 

Santos Rufino, Wagner Cardoso Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Processo n.º 3842-16.2016.811.0011 – Código: 241904

Vistos;

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de resposta à acusação 

às fls. 119 e fls. 121.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 10 de janeiro de 2017 às 13h30min, DETERMINANDO a 

intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se 

necessário, fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o item 

7.3.5 da CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 02 de dezembro de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237447 Nr: 1499-47.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Ramos Carrijo, Guilhermo 

Henrique Souza Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio de Sá Pereira - 

OAB:5286-B, FABIO DE SA PEREIRA - OAB:5286/B

 Ante o exposto, não verificando qualquer irregularidade a ser sanada ou 

necessidade de diligências, DOU ESTE PROCESSO COMO PREPARADO e, 

portanto, ORDENO QUE OS PRONUNCIADOS PEDRO HENRIQUE RAMOS 

CARRIJO e GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA sejam submetidos ao 

julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, cuja sessão será 

designada para o dia 12 de janeiro de 2017, às 09h.Defiro a oitiva das 

testemunhas arroladas pelo douto Promotor de Justiça e pelo douto 

Advogado de Defesa, as quais deverão ser intimadas para comparecer à 

referida solenidade, em caráter de imprescindibilidade.Indefiro o pedido de 

degravação dos depoimentos constantes nas mídias, diante da 

impossibilidade de fazê-lo, porquanto esta Comarca conta com numero 

insuficiente de servidores para tal mister. Contudo, defiro o pedido de 

exibição dos vídeos das testemunhas faltantes aos Jurados durante a 

instrução em plenário.Por fim, defiro o pedido de expedição das certidões 

de antecedentes, conforme requerido pelo Ministério Público. Intimem-se 

os acusados, o Defensor dos réus e o Representante do Ministério 

Público.Expeça-se o necessário, concretizando as medidas preparatórias 

e necessárias para a profícua realização do ato (v.g., aquisição de 

alimentos, requisição de força policial, etc.).Mirassol D’Oeste, 05 de 

dezembro de 2016. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242412 Nr: 4084-72.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelita Carvalho da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO - Certifico e dou fé que impulsiono os autos, mediante abertura 

de vista a parte requerida para ofertar impugnação à contestação de fls. 

37 usque 50, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 25738 Nr: 297-50.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Possavatis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:15.119-A, MARILIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 297-50.2007.811.0011 – (Código: 25738)

Vistos.

Em que pese o pedido de fl. 136/137, INDEFIRO-O, eis que analisando 

detidamente os autos, é possível verificar que a citação da executada fora 

frutífera, consoante certidão de fls. 130, restando infrutífera apenas a 

localização de bens passíveis de penhora, conforme certidão de fls. 133, 

não havendo que se falar em busca de endereço da executada.

Assim, INTIME-SE o exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 2016.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231043 Nr: 2393-57.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Zaura, Jaime Gonçalves Dos Santos, 

Edio Carlos Marçal, Gledi Gonçalves Dias, Carla Patricia Campos Alves, 

Elizângela da Silva Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander D. L. H. C. Fadini 

- OAB:7645 - MT, Delcino Oliveira Machado - OAB:GO30.299, Iuri 

Seror Cuiabano - OAB: 10.838, Iuri Seror Cuiabano - OAB:10.838, 

Karine Daydame pedroso Rennó - OAB:18896, PAULO ROBERTO 

GOMES DOS SANTOS - OAB:13025, Renata Martins de Freitas - 

OAB:9.434, Taiza Borges Bernardes - OAB:14399, Walmir Cavalheri 

de Oliveira - OAB:2.669-A

 Vistos; (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALEMNTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR os acusados CRISTINA ZAURA, devidamente 

qualificada na exordial, imputando-lhe a prática, em tese, dos crimes 

tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei Federal n.º 

11.343/2006, na forma do artigo 71, caput, e 69, caput, ambos do Código 

Penal; JAIME GONÇALVES DOS SANTOS, devidamente qualificado na 

exordial, imputando-lhe a prática, em tese, dos crimes tipificados nos 

artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei Federal n.º 11.343/2006, na 

forma do artigo 69, caput, do Código Penal; EDIO CARLOS MARÇAL, 

devidamente qualificado na exordial, imputando-lhe a prática, em tese, dos 

crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei Federal 

n.º 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; 

ELIZÂNGELA DA SILVA MONTEIRO, devidamente qualificada na exordial, 

imputando-lhe a prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33, 

caput, e 35, caput, ambos da Lei Federal n.º 11.343/2006, na forma do 

artigo 71, caput, e 69, caput, ambos do Código Penal; GLEDI GONÇALVES 

DIAS, devidamente qualificado na exordial, imputando-lhe a prática, em 

tese, dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da 

Lei Federal n.º 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; 

e CARLA PATRÍCIA CAMPOS ALVES, devidamente qualificada na exordial, 

imputando-lhe a prática, em tese, do crimes tipificado no artigo 35, caput, 

da Lei Federal n.º 11.343/2006.Nos termos do sistema trifásico de Nelson 

Hungria e em respeito à individualização da pena, passo à dosimetria das 

penas dos condenados.(...) CUMPRA-SE, expedindo-se o 
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necessário.Após, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 166829 Nr: 3139-27.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra, 

Bezerra Confecções Ltda-EPP, Vinicíus Alves Bezera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO NOBRE CASTELLO - 

OAB:, Elder Ribeiro Coutinho - OAB:150.20-B, Mauro Paulo Galera 

Mari - OAB:3056

 Intimam-se as partes da r. decisão de fls. 2454, a qual transecrevo: 

Vistos. Considerando a manifestação às fls. 2.451, DEFIRO a dilação do 

prazo, de modo que CONCEDO 15 (quinze) dias para se manifestar acerca 

do laudo pericial realizado. No mais, CUMPRA-SE o remanescente da r. 

decisão de fls. 2.274/2.275. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 211823 Nr: 2342-80.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorcy Confecções Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.P.Dias Comercio -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Probst Werner - 

OAB:29.532, Veridiana Toczeki Santos - OAB:31478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 2342-80.2014.811.0011 (Código: 211823)

Vistos.

Em que pese o pugnado à fl. 121, denota-se que o resultado infrutífero da 

busca de bens via RENAJUD encontra-se incluso à fl. 110, razão pela qual 

DETERMINO a intimação do exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, INTIME-SE o exequente pessoalmente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 02 de dezembro de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240343 Nr: 3068-83.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gramel Industria e Comarcio de Cereais e Derivaldos 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D´Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.3068-83.2016.811.0011 (Código: 240343)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIME-SE a parte 

autora para especificar as provas que ainda pretenda produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237774 Nr: 1658-87.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Santo Pazin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1658-87.2016.811.0011 (Código: 237774)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIME-SE a parte 

autora para especificar as provas que ainda pretenda produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237767 Nr: 1651-95.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Socorro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, Roseany Barros de Lima - OAB:MT 

7.959, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Autos n.º 1651-95.2016.811.0011 (Código: 237767)

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 58, de modo que DETERMINO a citação das 

requeridas, nos endereços ora informados, nos termos da presente ação.

Com o cumprimento, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234029 Nr: 4255-63.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 4255-63.2015.811.0011 – (Código: 234029)

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 13, eis que seria medida infrutífera determinar 

nova diligência no endereço já tentado e frustrado, constante denota-se 

às fls. 12.

Assim, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo de 15 
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(quinze) dias úteis.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE a exequente para impulsionar o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2016.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233985 Nr: 4212-29.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Rojas Silvério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 4212-29.2015.811.0011 – (Código: 233985)

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 22, eis que seria medida infrutífera determinar 

nova diligência no endereço já tentado e frustrado, constante denota-se 

às fls. 21.

Assim, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE a exequente para impulsionar o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2016.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242808 Nr: 4268-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gomes de Oliveira, Paulo Cesar Sores 

dos Santos, Antonio dos Santos Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 Intimação do advogado de todo conteúdo da r. decisão de fls. 65/69, que 

encontra-se disponível para consulta no site do TJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242808 Nr: 4268-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gomes de Oliveira, Paulo Cesar Sores 

dos Santos, Antonio dos Santos Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 Vistos; (...) Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito 

embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e 

indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo 

pelo qual a custódia não deve ser revogada.Posto isso, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva formulado em favor do flagranteado 

RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, 

notadamente por persistirem os mesmos fatos que embasaram o decreto 

preventivo.No que tange ao pedido formulado em favor do flagranteado 

Antônio dos Santos Ramos converto o feito em diligências e DETERMINO, 

com urgência:OFICIE-SE a Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste-MT, na 

pessoa de seu diretor, para que informe a este Juízo se o acusado está 

sendo submetido a tratamento médico, bem como se a Unidade Prisional 

dispõe dos meios necessários para o tratamento médico adequado do qual 

o segregado necessita, ou, não sendo possível, indique estabelecimento 

prisional que tenha tratamento adequado disponível ao caso do 

requerente, para possível e breve recambiamento do preso.Na mesma 

oportunidade, deverá encaminhar a este Juízo relatório da atual situação 

em que se encontra o preso, com o envio dos prontuários médicos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas.Com as respostas, AO MPE para se 

manifestar.INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32634 Nr: 3314-60.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE SAUER 

DE ARRUDA PINTO - OAB:102907, MARCELO MERCANTE SAVASTANO 

- OAB:180.598/SP

 Intimação do advogado da parte requerida para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, intimo do R. Despacho de fls. 255, cujo teor transcrevo:"Vistos. 

RECEBO os embargos às fls. 247/252. Diante do evidente efeito infringente 

dos embargos declaratórios, em observância aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a parte contrária para que, 

querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 05 de dezembro 

de 2016. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima - Juíza de Direito."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 70137 Nr: 99-42.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Jesus Davi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o(a) Procurador(a) da parte autora acerca do desarquivamento 

do feito, bem como da abertura dos autos para vistas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 28827 Nr: 2675-76.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia das Dores Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o(a) Procurador(a) da parte autora acerca do desarquivamento 

do feito, bem como da abertura dos autos para vistas

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 31401 Nr: 2022-40.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o(a) Procurador(a) da parte autora acerca do desarquivamento 

do feito, bem como da abertura dos autos para vistas.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243217 Nr: 4554-06.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos 

quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem 

como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para o expert nomeado, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol d’ Oeste – MT, 06 de Dezembro de 2016.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229843 Nr: 1727-56.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para condenar o requerido a conceder somente a aposentadoria 

por idade rural ao autor, no valor de um salário mínimo vigente, bem como 

décimo terceiro salário. Para a data de início do benefício fixo a data do 

indeferimento administrativo, qual seja, 31 de julho de 2014 (fl.14).Por 

força do item 6.17.1.1 do CNGJ declaro: I – Antônio Lima dos Santos; II - 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural; III - no valor de 

um salário mínimo vigente; IV - 31 de julho de 2014; V - no valor de um 

salário mínimo vigente; VI - 31 de julho de 2014. Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada mês de 

referência, após a data da citação, considerada a natureza alimentar da 

dívida, na linha de orientação do STJ (Lei nº 6.899/1981, Súmulas nº 43 e 

nº 148 do STJ, art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do Código Tributário 

Nacional). Contudo, a partir de 29 de junho de 2009, os valores em atraso 

deverão ser atualizados em conformidade com os preceitos da Lei nº 

11.960/2009.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional 

do Seguro Social em Cuiabá – MT, Eduardo Luiz Gabriel da Silva, com 

endereço à Avenida Getúlio Vargas, n.º 533, sétimo andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá – MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora.Condeno ainda o requerido nos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula n.º 111 do 

STJ).Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na 

forma da Lei Estadual 7.603/2001.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste – 

MT, 28 de novembro de 2016.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32414 Nr: 2970-79.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Tiago de Andrede

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na presente impugnação à 

execução para reconhecer o excesso de execução, determinando a 

redução da multa diária arbitrada pelo não cumprimento da ordem de 

implantação do benefício para o montante de 12 (doze) salários-mínimos 

atualmente vigentes no país, os quais perfazem o montante de R$ 

10.560,00 (dez mil quinhentos e sessenta reais) do cálculo apresentado 

pela autora, ora embargada.Condeno a parte embargada ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, cujas verbas ficam 

suspensas de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.Condeno o 

embargado ao pagamento e custas e despesas processuais, bem como 

honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o proveito econômico obtido. Entrementes, suspendo a exigibilidade, 

nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, traslade-se cópia desta sentença e do cálculo realizado pelo 

contador judicial aos autos principais.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste - 

MT, 11 de Novembro de 2016. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32479 Nr: 2967-27.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orminda Modesta da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Laudison Moraes Coelho - OAB:19.353, Najla 

Milena Castro da Silva - OAB:13.630, RODOLFO MARCONI AMARAL - 

OAB:21.464, Valeria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na presente impugnação à 

execução para reconhecer o excesso de execução, determinando a 

redução da multa diária arbitrada pelo não cumprimento da ordem de 

implantação do benefício para o montante de 12 (doze) salários-mínimos 

atualmente vigentes no país, os quais perfazem o montante de R$ 

10.560,00 (dez mil quinhentos e sessenta reais) do cálculo apresentado 

pela autora, ora embargada.Condeno a parte impugnada ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, cujas verbas ficam 

suspensas de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.Condeno o 

impugnado ao pagamento e custas e despesas processuais, bem como 

honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o proveito econômico obtido. Entrementes, suspendo a exigibilidade, 

nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.Ademais, 

proceda-se com o desentranhamento dos ofícios de fls. 161/162, por 

serem estranhas ao processo. Após o trânsito em julgado, e nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas devidas.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de Novembro de 2016. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3394 Nr: 253-17.1996.811.0011
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o advogado da parte autora efetuar o depósito na importância de 

R$ 50.00( cinquenta reais) referente à locomoção do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de penhora a avaliação, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo ser efetuado depósito na conta bancária da Central 

de Mandado, sob nº 17.345-2, Agência 1320-X, Banco do Brasil S/A, CNJP 

Nº 97435465/0001-07 e após encaminhar o comprovante de depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242206 Nr: 3995-49.2016.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jonas José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 242206

Trata-se de Ação de Inventário onde figura como autor Maria Aparecida 

de Souza e como réu o Espólio de Jonas José de Souza, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Nomeio como inventariante a requerente sra. Maria Aparecida de Souza, 

sob compromisso. Intime-o para assinatura do termo de compromisso no 

prazo de 5 (cinco) dias.

No prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou 

compromisso, deverá o inventariante apresentar as primeiras 

declarações, ex vi do art. 620 do CPC.

Apresentadas as primeiras declarações citem-se, para os termos do 

inventário e partilha, o cônjuge, os herdeiros, os legatários, a Fazenda 

Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se o finado deixou testamento, para que digam sobre as 

primeiras declarações, no prazo legal do art. 626 e ss. do CPC.

 Não havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância da Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações (CPC, art. 633), lavre-se o termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se a inventariante para 

prestá-las.

Após as últimas declarações, voltem-me conclusos para novas 

deliberações.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 06 de Dezembro de 2016.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 77588 Nr: 1802-08.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide da Silva Siqueira, Luciano Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77588

Considerando a impossibilidade de o autor formular o requerimento 

administrativo, tendo em vista que o mesmo já recebe o benefício por 

ordem judicial.

Dê-se vistas ao INSS para que conteste no prazo de 90 (noventa) dias.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Mirassol D’ Oeste-MT, 06 de dezembro de 2016.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 173056 Nr: 4474-81.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gondim & Cia Ltda - EPP, Paulo Robson Carneiro Gondim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soraya da Costa Severino, Clarismundo 

Gonçalves Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA CRUZ - 

OAB:, Antonio Carlos da Cruz - OAB:3535, BRUNA GABRIELA 

ZANROSSO - OAB:15679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655, 

Tayse Fernanda Botelho de Carvalho - OAB: 19.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o advogado da parte autora efetuar o depósito na importância de 

R$ 50.00( cinquenta reais) referente à locomoção do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de penhora a avaliação, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo ser efetuado depósito na conta bancária da Central 

de Mandado, sob nº 17.345-2, Agência 1320-X, Banco do Brasil S/A, CNJP 

Nº 97435465/0001-07 e após encaminhar o comprovante de depósito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 102936 Nr: 901-06.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdS, AV, MKI, BAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B, GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS - 

OAB:11473/B, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:46.304 -MG, José 

Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Código n° 102936.

Cumpra-se o v. acordão, procedendo-se com as anotações necessárias.

Expeça-se o executivo de pena em nome de Fábio de Moraes da Silva.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 06 de dezembro de 2016.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 169050 Nr: 4040-92.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Intimar o advogado do réu sobre a sentença de fls. 214, cujo teor 

transcrevo: " Cuida-se de Executivo de Pena, onde figura como 

reeducando Everaldo Monezi, que, como demonstra o documento 

encartado às fls. 212, veio a falecer durante o cumprimento de sua pena. 

Razão pela qual o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade 

do reeducando. Vieram conclusos. É o relatório. Decido. Tendo em vista 

que a morte do agente implica na extinção da punibilidade do acusado, 

observando o disposto no artigo 107, inciso I, do Código Penal, DECLARO 

com arrimo no art. 61 do CPP, extinta a punibilidade do fato sub judice 

imputado Everaldo Monezi. Sem custas. Notifique-se o MP. P. R. I. 

Cumpra-se. Mirassol D'Oeste – MT, 28 de novembro de 2016. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229005 Nr: 1281-53.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAFdS, Olivanda Fernandes Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar a advogada do requerido para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31999 Nr: 2542-97.2008.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Simões Duarte, Claiton Magela Simões 

Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Castro Cintra - 

OAB:10.044

 Código. 31999

RECEBO o recurso de apelação interposto às folhas 34/341, pelos réus 

Cleber Simões Duarte e Claiton Magela Simões Duarte, uma vez que 

preenche os requisitos de admissibilidade. Intime-se o seu defensor para 

apresentar as razões recursais, no prazo legal.

Com a vinda das razões, intime-se o Ministério Público para apresentar as 

respectivas contrarrazões, também no prazo legal. Decorridos todos os 

prazos, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com as nossas homenagens, sendo desnecessária nova 

conclusão dos autos a esta Magistrada.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 06 de dezembro de 2016.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 129606 Nr: 9839-39.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:13077, Clovis Martins Soares - OAB:7414

 Diante do exposto, DETERMINO A REGRESSÃO PROVISÓRIA DO REGIME 

DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O FECHADO, sem 

prejuízo do direito do reeducando de ser posteriormente ouvido antes da 

decisão final de regressão.Expeça-se Mandado de Prisão e encaminhe-se 

às autoridades competentes, devendo a autoridade que realizar a 

constrição comunicar este Juízo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

para posterior designação de audiência de justificação.Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se com 

URGÊNCIA.Mirassol D’Oeste – MT, 6 de dezembro de 2016. Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 190454 Nr: 2741-46.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFdC, LHFdC, Antonio Marcos de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TAVARES DE 

MORAIS - OAB:9.269/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A, Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 Cód. 190454.

Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 06 de dezembro de 2016.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237843 Nr: 1688-25.2016.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gondim & Cia Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universalidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERMO MUSSI - OAB:2935-A, 

Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Felippe Zalaf - 

OAB:17672, Douglas Mangini Russo - OAB:269792, FÁBIO ROGÉRIO 

LANNIG - OAB:175884, FERNANDA MARIA BORGHI FERNANDES - 

OAB:126781, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032, Guilherme Luiz 

Gomes Junior - OAB:42.005, Mauro Eduardo Jaceguay Zamatoro - 

OAB:11.514, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Nei Comis 

Garcia - OAB:73448, Patricia Leoni Nassur - OAB:131.474, Pedro 

Luiz Pinheiro - OAB:115.257, Wilney de Almeida Prado - OAB:101986

 Código 237843

Considerando que a autora da presente ação é beneficiária da justiça 

gratuita conforme decisão de fls. 64/64-v°, permanecendo este encargo 

apenas para o requerido.

Cumpridas todas as determinações constantes na sentença de fls. 

385/385-v°, arquivem-se os presentes autos, com as baixas devidas.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 07 de Dezembro de 2016.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 188984 Nr: 2500-72.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélia Alves de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 188984.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 06 de dezembro de 2016.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242329 Nr: 4039-68.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Ederli Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Andromede Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:MT - 3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designado para o dia 

01/02/2017 as 10:15 horas para a realização da audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242330 Nr: 4040-53.2016.811.0011
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Ederli Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleitson Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:MT - 3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designado para o dia 

01/02/2017 as 10:30 horas para a realização da audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235088 Nr: 214-19.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Raimunda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 235088

Em atenção à petição de fl. 70, informa-se que que vinculado ao processo 

apenas o valor de R$ 689,28 (seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e 

oito centavos), o qual deveria ser suficiente para custear 6 (seis) meses 

de tratamento da parte autora já que, à fl. 51, foi anunciado que um ano de 

tratamento custaria R$ 1.378,56 (um mil trezentos e setenta e oito reais e 

cinquenta e seis centavos).

Logo, eventual pedido de bloqueio deverá ser renovado apenas depois de 

decorridos 6 (seis) meses da data do último bloqueio, mediante 

apresentação de novo orçamento, assim como, depois de prestadas as 

contas devidas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 6 de dezembro de 2016

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226254 Nr: 3881-22.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alino Cesar de Magalhães - 

OAB:MT- 14.445, Cesar Augusto Magalhães - OAB:MT 3227-B, 

OTAVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14238, Rosimar Domingues dos 

Reis - OAB:15675

 intimar os advogados do reeducando da R. despacho, Trata-se de pedido 

de cancelamento de transferência do reeducando Bruno Greve, 

atualmente preso na Penitenciária Central do Estado (PCE) em Cuiabá/MT 

para a Cadeia Pública local, visto que seus familiares residem nesta 

cidade. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo 

indeferimento do pedido, conforme se vê à fl. 569.

 É o relato do essencial. Decido. É dos autos que o reeducando Bruno 

Greve cumpria sua reprimenda no regime semiaberto quando teve seu 

regime de pena regredido cautelarmente (fls. 519) em razão da prática dos 

crimes de sequestro qualificado, posse irregular de arma de fogo e 

munições de uso permitido, posse ilegal de munições de uso restrito, 

receptação e utilização de motosserra sem licença ou registro de 

autoridade competente (denúncia de fls. 515/518).

Após, o reeducando foi transferido para a Penitenciária Central do Estado 

– PCE, pelo fato de haver notícias de que ele estaria arquitetando um plano 

de fuga (certidão de fls. 570).Nesta oportunidade, a Defesa do apenado 

pugna pelo cancelamento da referida transferência, pois seus familiares 

residem nesta comarca, bem como não possui recursos financeiros 

suficientes para se deslocarem até Cuiabá para as visitas.

 Pois bem. Não se olvida que o cumprimento da pena privativa de liberdade 

deve se dar preferencialmente na comarca da residência do réu, para lhe 

promover, em melhores níveis, a reinserção social, mediante relação com 

família. Todavia, a própria Lei de Execuções Penais faculta-lhe o 

cumprimento em estabelecimento de outra unidade federativa quando a 

medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 86, §1º, LEP), 

que no caso se dá ante a probabilidade de fuga.A par disso, convém 

assinalar que o reeducando cumpre pena por crimes hediondos (tráfico e 

associação para o tráfico de drogas), além de estar preso 

preventivamente pela prática, em tese, do crime de sequestro, fato este 

que indicam a efetiva periculosidade do agente, restando patente a 

necessidade de segregação em ergástulo público tenha maior estrutura 

em termos de segurança, vez que a Cadeia Pública Local deste município 

encontra-se absolutamente superlotada e em situação precária, além de 

encontrar-se interditada para consequentes reformas e melhorias em 

geral.Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito em tela. Intime-s Ciência ao 

MApós, remetam-se os presentes autos à Comarca da Capital, nos termos 

do item 7.24.4 da CNGC/MT. Cumpra-se com URGÊNCIA. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 28 de novembro de 2016.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32163 Nr: 2816-61.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13681/MT, Anderson Rogério Grahl - OAB:10.565, IURI SEROR 

CUIABANO - OAB:, LAIL AUXILIADORA DE CAMPOS - OAB:12908-E

 Cód. 32163

Indefiro, ao menos por ora, o pedido de progressão de regime postulado 

às fls. 451/452, porquanto o último cálculo de pena realizado em agosto do 

corrente ano fixou como data prevista para o requisito temporal da 

progressão de regime o dia 12/03/2019, sendo que de lá para cá não 

foram juntados atestados de remições suficientes para sucumbir tal lapso.

 Intime-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 28 de novembro de 2016.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226254 Nr: 3881-22.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alino Cesar de Magalhães - 

OAB:MT- 14.445, Cesar Augusto Magalhães - OAB:MT 3227-B, 

OTAVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14238, Rosimar Domingues dos 

Reis - OAB:15675

 Nesta oportunidade, a Defesa do apenado pugna pelo cancelamento da 

referida transferência, pois seus familiares residem nesta comarca, bem 

como não possui recursos financeiros suficientes para se deslocarem até 

Cuiabá para as visitas. Pois bem. Não se olvida que o cumprimento da 

pena privativa de liberdade deve se dar preferencialmente na comarca da 

residência do réu, para lhe promover, em melhores níveis, a reinserção 

social, mediante relação com família. Todavia, a própria Lei de Execuções 

Penais faculta-lhe o cumprimento em estabelecimento de outra unidade 

federativa quando a medida se justifique no interesse da segurança 

pública (art. 86, §1º, LEP), que no caso se dá ante a probabilidade de 

fuga.A par disso, convém assinalar que o reeducando cumpre pena por 

crimes hediondos (tráfico e associação para o tráfico de drogas), além de 

estar preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de sequestro, 

fato este que indicam a efetiva periculosidade do agente, restando patente 

a necessidade de segregação em ergástulo público tenha maior estrutura 

em termos de segurança, vez que a Cadeia Pública Local deste município 

encontra-se absolutamente superlotada e em situação precária, além de 

encontrar-se interditada para consequentes reformas e melhorias em 

geral.Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito em tela. Intime-se.Ciência ao 

MP.Após, remetam-se os presentes autos à Comarca da Capital, nos 

termos do item 7.24.4 da CNGC/MT. Cumpra-se com URGÊNCIA. Mirassol 

D’ Oeste/MT, 28 de novembro de 2016.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242387 Nr: 4071-73.2016.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro João da Silva, Joraci Lazuta, Silvio 

Kanomata, Silvio José Peixoto, Dirceu Peixoto, Cledison Pereira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Almeida Gonçalves - 

OAB:13355, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:11.473-B, GIOVANI 

MENDONÇA DE FREITAS - OAB:11.473/A, Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838, Taiza Borges Bernardes - OAB:14399

 Intimar o advogado do réu Silvio José Peixoto que foi agendado para o dia 

13/12/2016 às 08:00 horas, consulta médica com o cardiologista Dr Cleiton 

Dutra Magalhães.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 150527 Nr: 159-10.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Erisam Flor de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390 / MS, Cleiton Tubino Silva - OAB:5239, CLÉO ADRIANA 

SANDER DA SILVA - OAB:9036, SUELLEN MENEZES BARRANCO - 

OAB:15.667

 Código n° 150527.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 06 de dezembro de 2016.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32163 Nr: 2816-61.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13681/MT, Anderson Rogério Grahl - OAB:10.565, IURI SEROR 

CUIABANO - OAB:, LAIL AUXILIADORA DE CAMPOS - OAB:12908-E

 intimar o advogado do reeducando do r. despacho, cujo teor transcrevo: 

Indefiro, ao menos por ora, o pedido de progressão de regime postulado 

às fls. 451/452, porquanto o último cálculo de pena realizado em agosto do 

corrente ano fixou como data prevista para o requisito temporal da 

progressão de regime o dia 12/03/2019, sendo que de lá para cá não 

foram juntados atestados de remições suficientes para sucumbir tal lapso.

 Intime-se.Mirassol D’Oeste-MT, 28 de novembro de 2016.Edna Ederli 

Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 103941 Nr: 1043-10.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lauro Lazzaretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cia Itaúleasing de Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato César Martins Cunha - 

OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:14.340-A

 Código 103941

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 07 de dezembro de 2016.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170007 Nr: 3720-42.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Alves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:6.171

 Código n° 170007.

Intime-se a parte requerente para se manifestar sobre o pagamento de fls. 

174/177, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 06 de dezembro de 2016.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227045 Nr: 292-47.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivelton Orlando da Silva, Valdemar Nunes 

Ferreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Taiza Borges Bernardes - OAB:14399

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 292-47.2015.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Elivelton Orlando da Silva e Valdemar Nunes Ferreira Neto

INTIMANDO: Elivelton Orlando da Silva, Rg: 25129058 SSP MT Filiação: 

Edilson Almeida da Silva e Silvana Manoel Orlando, data de nascimento: 

10/03/1995, brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, convivente, 

servente de pedreiro.

FINALIDADE: INTIMAR o acusado Elivelton Orlando da Silva, atualmente em 

endereço não sabido, para comparecer perante este Juízo, no endereço 

ao final indicado, no dia 01/02/2017, ás 14:30 horas para a audiência de 

Instrução e Julgamento.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kátia Fernanda Pereira 

Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 2 de dezembro de 2016.

Sônia Barboza Silva de Paula

Gestor(a) Judiciário(a)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233696 Nr: 4024-36.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA da R. Decisão a seguir 

transcrita: Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Caso nas 

contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo 

1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do 

CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 28 de novembro de 2016. Edna Ederli Coutinho-Juíza 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 121784 Nr: 170-73.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Feitosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 170-73.2011.811.0011

Código 121784

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região 

que trouxe no bojo a decisão do Supremo Tribunal Federal, em sessão 

plenária realizada em 27 de agosto de 2014, que deu provimento ao 

Recurso Extraordinário (RE) nº 631.240, com repercussão geral 

reconhecida, em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) defendia 

a exigência de prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de benefício previdenciário.

Por maioria de votos, o Plenário do Pretório Excelso acompanhou o relator, 

Ministro Luís Roberto Barroso, no entendimento de que a exigência não 

fere a garantia de livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, 

XXXV, da Constituição da República, pois sem pedido administrativo 

anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito.

Desta forma, considerando que a parte autora não juntou nos autos 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, suspendo o curso da 

demanda pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que a parte autora dê 

entrada no pedido junto ao Posto do Instituto Nacional do Seguro Social, 

comprovando nos autos a diligência ao término de tal interstício, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito.

Com a juntada do comprovante de requerimento administrativo do 

benefício, dê-se vista ao INSS, para contestar em 90 (noventa) dias.

Após, conclusos para sentença.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Mirassol D’Oeste – MT, 07 de dezembro de 2016.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235830 Nr: 653-30.2016.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Batista de Souza, Denuzia Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Tereza Francisca de Souza, Espólio 

de Adailton Cordeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Atila Silva Gattass - OAB:2.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 91,cujo dispositivo 

transcrevo: "... Vislumbra-se no caso concreto que a parte não se 

conforma com a sentença prolatada, contudo, ou seja, com o mérito da 

sentença a forma adequada de se pugnar este tipo de manifestação 

judicial não encontra sede nos embargos de declaração, mas sim em sede 

de recurso de apelação. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Intimem-se, expedindo o necessário. 

Cumpra-sMirassol D'Oeste - MT, 11 de novembro de 2016.

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242600 Nr: 4181-72.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Florisvaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Laranja, Maria Aparecida 

Piovesan Laranja, Antonio Laranja, Jose Roberto Laranja, João Carlos 

Laranja, Marli Aparecida Laranja Moreira, Ana Maria Laranja de Miranda, 

Robson Ribeiro Laranja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:MT0021379O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 07/02/2017 as 09:30 horas, bem como de que, o autor será 

intimado na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 153849 Nr: 798-28.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Rosa dos Santos Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 153849

Considerando a impossibilidade de o autor formular o requerimento 

administrativo, tendo em vista que o mesmo já recebe o benefício por 

ordem judicial.

Dê-se vistas ao INSS para que conteste no prazo de 90 (noventa) dias.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Mirassol D’ Oeste-MT, 06 de dezembro de 2016.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98916 Nr: 5675-38.2016.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane de Oliveira Barcellos, Clécio Kohler Barcellos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 1.1 Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos 

supracitados, apenas por celeridade DETERMINO o bloqueio da quantia de 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), da conta do Estado de Mato Grosso, 

inscrito no CNPJ nº. 04.441.389/0001-61, o que se dará por meio do 

Sistema Bacenjud.Restando frutífero o bloqueio de dinheiro, desde já, 

DETERMINO a sua transferência para conta judicial vinculada ao presente 

processo.2.Sem prejuízo do bloqueio acima determinado, intime-se o 

Estado de Mato Grosso e a Assessoria de Demandas Judiciais na 

Secretaria de Estado de Saúde para que no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, efetuem o cumprimento da obrigação, nos termos estabelecidos 

nas decisões às fls. 18/19 e 30/31, sob pena de liberação do valor 

penhorado em favor da parte Requerente.2.1 Na mesma oportunidade, 

intimem-se o Estado de Mato Grosso e a Assessoria de Demandas 

Judiciais na Secretaria de Estado de Saúde, quanto ao conteúdo da 

penhora realizada, com as intimações, encaminhem-se cópias dos 

documentos às fls. 5/12, 16, 18/19, 23/24, 25, 26/29, 30/31, 33, 39/40, 50 

e da presente decisão.Transcorrido “in albis” o prazo acima assinalado no 

item “2” desta decisão, e não sendo tomada nenhuma atitude por parte do 

Ente Público, retornem-me os autos imediatamente conclusos para 

apreciação do pedido de liberação de valores.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82190 Nr: 258-41.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Saça, Maria Lúcia de Souza Saça, Alcides 

Waldow, Ingrid Freier Waldow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Leyton Ltda, Eike Kramm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Florencio de Castilho - 

OAB:MT 15640/O, Viviane Cristine Caldas - OAB:MT 9.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:OAB-MT 1.938-A, Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO que nesta data foi atualizado o(s) dado(s) do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, conforme procuração/substabelecimento(s) 

apresentados nas fls 153, se constituído nos autos. É o que me cumpre.

Certifico ainda que nesta data enviei decisão de fls 196/199 a para 

publicação, via DJE, visando intimação das partes, por seus Advogados. É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47157 Nr: 2581-92.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schneider Materiais para Construção Ltda - ME 

(Construir)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 53 e 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte 

Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s), para providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para 

cumprimento do ato judicial. Informo, ainda, a conta para depósito: Banco 

do Brasil S/A, Ag. 3228-X, conta corrente n. 25.029-5, em nome de 

Diretoria de NM (CNPJ: 07.167.953/0001-98).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34445 Nr: 767-50.2007.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ieda Celuppi Bressan, Espólio de Valdo 

Bressan, Velsir Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni - 

OAB:MT 6228, Ronimárcio Naves - OAB:MT 6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/07 CGJ/MT, 

considerando que encontra-se expedida a carta precatória desde a data 

04/05/2015, impulsiono o processo com a finalidade de intimar a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, para que cumpra o item 2.3.11 da 

CNGC: “No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponíveis nos 

Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tj.mt.gov.br)”; no prazo de 10 (dez) 

dias, ou então efetue a sua retirada para distribuição.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94590 Nr: 2787-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson José da Silva, Janailson Barbosa dos 

Santos, José Mailson Silva dos Santos, Italo Nicassio Lopes, Antonio de 

Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 “Vistos em correição. Primeiramente, decreto a revelia dos réus Antonio 

de Oliveira Silva e Edmilson José da Silva, nos termos do artigo 367 do 

Código de Processo Penal, em razão de terem se mudado sem deixar 

endereço atualizado nos autos. No mais, dou por encerrada a instrução 

criminal. Concedo vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar 

sobre os pedidos de relaxamento apresentados neste ato pela defesa. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85622 Nr: 2349-07.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ROGERIO DE ALMEIDA COSMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MARCOS GONÇALVES - 

OAB:17357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de carga rápida dos autos ao causídico no verso da fl. 98, 

desde que este se comprometa a devolver os autos IMEDIATAMENTE em 

juízo se os advogados com procuração nos autos vierem até este juízo em 

busca destes autos. Devendo para tanto informar número de telefone para 

contato e número da OAB.

Após a devolução dos autos, retornem estes conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89741 Nr: 4860-75.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Benedito dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da Portaria nº. 66/2016/DF/NM, a qual suspendeu o 

expediente externo e os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Nova Mutum nos dias 12 a 19 de dezembro de 2016, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 24/01/2017 às_16_horas 

e_30_minutos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89741 Nr: 4860-75.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 224 de 419



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Benedito dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos em correição.

Considerando que o réu FABRICIO BENEDITO DOS SANTOS se encontra 

preso na cadeia pública de Sinop/MT, conforme informações de fls. 

131/132, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

executivo de pena e determino a remessa imediata para a vara de 

execuções penais da Comarca de Sinop/MT.

Cancele-se a audiência anteriormente designada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88316 Nr: 3950-48.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17714

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da Portaria nº. 66/2016/DF/NM, a qual suspendeu o 

expediente externo e os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Nova Mutum nos dias 12 a 19 de dezembro de 2016, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia_27/04/2017 às_14_horas.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97068 Nr: 4490-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde - SICREDI Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA APARECIDA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, abro 

vista destes autos ao Procurador dd) Requerente, para que providencie o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, nos autos 

supra, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), no prazo de 

05 (cinco) dias. Outrossim, informo os seguintes dados: *nº do CNPJ do 

Cartório: em nome da Diretoria, CNPJ 07.167.953/0001-98; *dados 

bancários: conta n. 25.029-5, do Banco do Brasil, Agência 3228-X, 

finalidade: Citação; nº da Portaria que autoriza a cobrança: 005/2004/DF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92140 Nr: 1280-03.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Edson Penedo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Cristina Rodrigues - 

OAB:MT 13.451, Renata Moreira de A. Vieira Neto Debesa - OAB:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da Portaria nº. 66/2016/DF/NM, a qual suspendeu o 

expediente externo e os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Nova Mutum nos dias 12 a 19 de dezembro de 2016, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia_02/02/2017 às_18_horas 

e_30_minutos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93900 Nr: 2390-37.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFN, EVARdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/07 CGJ/MT, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa do seu 

procurador, para apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82664 Nr: 571-02.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Izael Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Agricola Ltda, Marcos Roberto Machado 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neli Maria Bonetti - OAB:MT 

13.752-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 CGJ, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar as partes, na pessoa dos seus 

procuradores, para comparecerem a perícia designada para o dia 

05/04/2017, às 09:00horas, no endereço constante dos autos à fl. 411.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76572 Nr: 202-42.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clesio Dias Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Nogueira, Dirce Fonseca Meirelles 

Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:11012-MT, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:11553/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da Portaria nº. 66/2016/DF/NM, a qual suspendeu o 

expediente externo e os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Nova Mutum nos dias 12 a 19 de dezembro de 2016, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia_05/04/2017 às_13_horas 

e_30_minutos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92555 Nr: 1554-64.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - (Matriz)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO RODRIGUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de ANGELO RODRIGUES DE BRITO, todos 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/16.

Intimado, o exequente recolheu custas às fls. 20/22.

Pois bem.

RECEBO a inicial porque de acordo com os requisitos do artigo 798 do 

Código de Processo Civil.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 532.186,78 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e oitenta 

e seis reais e setenta e oito centavos).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil.

Cite-se. Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93876 Nr: 2377-38.2016.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Naves de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - 

OAB:10066-B/MT, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 

18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a inicial, eis que a primeira vista se mostra de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40122 Nr: 1980-23.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT., 

NdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antonio Siqueira Campos 

- OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo da Silva Monteiro - 

OAB:3301/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da Portaria nº. 66/2016/DF/NM, a qual suspendeu o 

expediente externo e os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Nova Mutum nos dias 12 a 19 de dezembro de 2016, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 28/04/2017 às 14 horas e 15 

minutos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73618 Nr: 2137-54.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da Portaria nº. 66/2016/DF/NM, a qual suspendeu o 

expediente externo e os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Nova Mutum nos dias 12 a 19 de dezembro de 2016, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 28/04/2017 às 15 horas e 30 

minutos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97151 Nr: 4550-35.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde - SICREDI Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Querino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 056/07, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, NA 

PESSOA DE SEU PROCURADOR PARA QUE, NO PRAZO DE 05 (CINCO 

DIAS) EFETUE O DEPOSITO DO VALOR DE R$ 750.00 (SETECENTOS E 

CINQUENTA REAIS0, REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

JUNTO A CONTA CORRENTE N. 25029-5, DA AGENCIA 3228-X, DO 

BANCO DO BRASIL CUJO CNPJ É 07.167.953/0001-98, COMPROVANDO 

NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96947 Nr: 4422-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde - SICREDI Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 056/07, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, NA 

PESSOA DE SEU PROCURADOR PARA QUE, NO PRAZO DE 05 (CINCO 

DIAS) EFETUE O DEPOSITO DO VALOR DE R$ 750.00 (SETECENTOS E 

CINQUENTA REAIS0, REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

JUNTO A CONTA CORRENTE N. 25029-5, DA AGENCIA 3228-X, DO 

BANCO DO BRASIL CUJO CNPJ É 07.167.953/0001-98, COMPROVANDO 

NOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83160 Nr: 896-74.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., RPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verci Moleta - 

OAB:3533-B/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 056/07, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES, NA PESSOA DE 

SEUS PROCURADORES PARA QUE, NO PRAZO DE 05 (CINCO DIAS) 

MANIFESTEM SOBRE OS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS ÀS FLS 

60/83

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87069 Nr: 3134-66.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:13390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por GENIL FERREIRA DA 

SILVA em face de JANIO MANOEL DA FONSECA, ambos já qualificados 

nos autos.

 À fl. 21, a parte exequente informou a quitação integral do débito.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Após, arquivem-se.

Por fim, como não regularizada a relação processual, não há que se falar 

no pagamento de custas pelo executado, pois reconheceu o débito 

extrajudicialmente.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

Comarca de Nova Xavantina
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1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38811 Nr: 2355-81.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELSON JOSÉ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FRANCISCO GOMES, HOLLIDAI DA SILVA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:9.547-B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Intimação das partes para que, em 05 dias, manifestem sobre a proposta 

de honorários periciais de fls. 483.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 24339 Nr: 2511-11.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLANDE JOSE SILVA, VANDERLANDE 

JOSE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato 

Grosso - CRMV-MT, para que se manifeste sobre a petição de fl. 57 e 

certidão de fl. 59.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 78982 Nr: 1263-92.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na forma do art. 343 do Código de Processo Civil, intime-se o requerente, 

na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta a reconvenção no 

prazo de quinze dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 78014 Nr: 879-32.2016.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM TAVARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de endereço junto ao sistema INFOJUD.

Pesquisa anexa, intime-se a parte requerente para manifestar-se em 5 

(cinco) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64319 Nr: 3077-47.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MATOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT

 Visto.

Deverá a Secretaria trocar a capa dos autos e alterar a fase processual 

no Sistema Apolo.

Intime-se a impugnante, através de seu advogado, para manifestar sobre 

as fls. 230/236.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64356 Nr: 3125-06.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY CLAUDIO KOCHHANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. PAVIMENTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/O, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Defiro pedido de fls.78/79, considerando a certidão de fl. 54.

Solicite a devolução da Carta Precatória (fl. 73).

Intime-se o exequente para manifestar-se sobre a impugnação de fls. 

65/72.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 61730 Nr: 213-36.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO URBANO BREITEMBACH, FLÁVIO 

LEOPOLDO BREITENBACH, LEONILDA FÁTIMA DELAZARI BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108-MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Tendo em vista o teor de certidão de fl. 119, por ora, indefiro o pedido de 

intimação por edital.

 Deverá a intimação ser realizada no endereço informado aos autos, ou 

caso tenha ocorrido alteração do endereço, intime-se a parte exequente 

para sua atualização.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 62346 Nr: 929-63.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDEMIR DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Visto.

Intime-se o executado, pessoalmente, para que tome ciência da renuncia 

pela Defensoria Pública, conforme fls. 43 e 58/verso.

Após, diga a parte exequente pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 66653 Nr: 1755-55.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839

 Vistos.

Na forma do artigo 691 do Código de Processo Civil, homologo o pedido de 

habilitação de JAILSON LUIZ DE SOUSA.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 77910 Nr: 859-41.2016.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANY MARY ARRUDA DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:16483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de endereço junto ao sistema INFOJUD.

Pesquisa anexa, intime-se a parte requerente para manifestar-se em 5 

(cinco) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 84113 Nr: 3942-65.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO, 

ALESSANDRO MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que compareça na Secretaria desta 

Vara para retirada da carta precatória de citação do executado, devendo 

comprovar a distribuição da mesma em 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 77119 Nr: 594-39.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MADALOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que tome conhecimento do laudo 

pericial juntado aos autos na ref. 44.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39931 Nr: 662-28.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDIANO GIOMETTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 Vistos.

Os presentes autos de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Federal em face de Frediano Giometti Neto encontram-se sentenciado, em 

razão do pagamento do débito tributário, conforme r. sentença, fl. 78

Ficou determinada, em sede de sentença, a expedição de ofício ao 

SERASA EXPERIAN, SEFAZ e CADIN, para retirada das restrições em 

nome do executado, no que diz respeito a esta ação.

 O executado requereu o depósito do saldo remanescente do pagamento 

devido à sua conta indicada à fl. 96.

O executado, Frediano Giometti Neto, fls. 109/110, propôs ação de tutela 

cautelar em caráter antecedente no presente autos de execução fiscal. E 

requer, com urgência, imediata retirada da restrição junto ao CADIN.

Às fls. 111/112 informa que os alvarás foram liberados, nº 255773-7/2016 

e 255774-5/216 , conforme os comprovantes de pagamento, à Fazenda 

Pública Federal, no valor de R$ 23.823,45 (vinte e três mil e oitocentos e 

vinte e três reais e quarenta centavos).

 Pois bem.

Em razão da demora da efetivação do pagamento à União, o executado 

está sendo prejudicado até hoje, pois seu nome consta com restrição, 

sendo que o bloqueio de ativos financeiros em sua conta bancária foi 

realizado em 26/10/2012, fl. 28, e determinação da retirada em 01/05/2015, 

fl. 78, em sede de sentença.

O perigo de dano ficou demonstrado, vez que, com a permanência da 

restrição em nome do executado poderá lhe causar prejuízos.

Ante o exposto, com MÁXIMA URGÊNCIA, providencie a retirada de 

restrição, no que se referem os presentes autos de execução fiscal, em 

nome do executado, Sr. Frediano Giometti Neto, CPF nº 533.720.0009/78, 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, principalmente ao CADIN.

O saldo remanescente, oriundo do bloqueio efetivado, deverá ser 

depositado na conta indicada pelo executado: Titular Frediano Giometti 

Neto ME, CNPJ: 09.542.720/0001-53, Banco do Brasil, Agência nº 3037-6, 

Conta Corrente nº 21.786-7.

Certifique o trânsito em julgado da r. sentença.

 Expeça-se o necessário ao cumprimento.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 85003 Nr: 4493-45.2016.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de busca e apreensão pelo decreto lei n. 911/69, proposta pelo 

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA em face de Marcelino Lima 

de Morais, todos qualificados nos autos, objetivando-se, em síntese, a 

apreensão do bem descrito na exordial.

Com a inicial juntou-se documentos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Para a concessão da liminar pleiteada, por disposição legal, necessária a 

comprovação da mora ou de inadimplemento por parte do devedor, tendo a 

parte requerente cumprido este requisito por intermédio da notificação 

extrajudicial juntada na exordial.

Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência do devedor.

 Por outro lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando 

impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69, defiro 

a liminar pleiteada.
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 Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

autora, na pessoa de seu representante legal.

Executada a tutela provisória, cite-se a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados do cumprimento da medida, pagar a integralidade 

da dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º 

do Dec. Lei 911/69, com redação inserida pela Lei 10.931/04).

Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 78751 Nr: 1173-84.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MESSIAS MATIAS DE CARVALHO, 

WAGNER CAMERINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARZINHO ROBERTO VIEIRA, GENI 

FERNANDES, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, ADELSON JOSÉ CONTIJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA MENDONÇA 

RODRIGUES - OAB:17.086-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as informações contidas na exordial, verifico que o “de 

cujus” possuía bens imóveis de valores significativos, razão pela qual 

concluo que a alegada hipossuficiência da parte autora não merece 

guarida.

Entendo que a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

depende da comprovação da insuficiência de recursos.

A Constituição da República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 

5º, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido:

“Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive 

pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal de 

assistência jurídica (STF – Pleno – RExtr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar 

Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de 

perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – 

Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição do Brasil 

Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, São 

Paulo, 2011).

Observa-se que a parte autora realmente não faz jus aos benefícios 

requeridos, pois não comprovou que se enquadra nos requisitos previstos 

em lei.

Em verdade, a parte autora informa, na exordial e em petição, bens com 

valores significativos, que quase ultrapassam a quantia de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), fato este que leva a concluir que sua capacidade 

econômica é superior à alegada inicialmente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, promover o 

recolhimento das custas iniciais, nos termos acima expostos, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

Nos termos do art. 557 do CPC, intime-se a parte autora para juntar 

certidão negativa de existência de ação possessória que envolvam as 

partes do presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 84742 Nr: 4313-29.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVSDO, GJSDO, LSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE FREITAS PEREIRA 

OLIVEIRA - OAB:20030/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do art. 98 do CPC, defiro 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ressalvando a 

possibilidade de revogação.

Por outro lado, intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de anexar aos autos cópia do acordo e sentença 

homologatória mencionados na inicial, os quais se pretende a revisão, 

documentos insdipensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 

do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 85093 Nr: 4542-86.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRCDSM, LCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA DE 

SOUSA - OAB:19713/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que trata-se de demanda que visa o recebimento de 

alimentos, bem como tendo em vista a alegação de pobreza, defiro a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, ressalvando a possibilidade 

de

Diante da previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em 

segredo de justiça.

Determino a intimação da parte exequente para emendar a inicial, a fim de 

adequar seus pedidos nos moldes do art. 528, § 7º, do CPC, uma vez que 

“o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 84730 Nr: 4302-97.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HISLEY VIRGINIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SOARES PIMMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Quanto ao pedido formulado pela parte autora, entendo que, no presente 

caso, a concessão dos benefícios da assistência judiciária depende da 

comprovação de insuficiência de recursos.

A Constituição da República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 

5º, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos:

“Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive 

pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal de 

assistência jurídica (STF – Pleno – Rextr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar 

Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de 

perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – 

Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição do Brasil 

Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, São 

Paulo, 2011).

Assim, antes de apreciar o pedido, determino a intimação da parte autora 

para juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a insuficiência 

alegada, tais como cópias das últimas declarações de imposto de renda, 

certidões negativas de propriedade de bem imóvel, holerites, extratos 

atualizados das contas bancárias de sua titularidade, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 81456 Nr: 2453-90.2016.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, JOÃO BATISTA 

VAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE PEREIRA DOS SANTOS, CLEUDILENE 

FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA BORGES DE SA - 

OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).É o relatório. Fundamento e decido.Postergo à análise da liminar para 

após a tentativa de conciliação entre as partes e o estabelecimento do 

contraditório.Nos moldes do art. 334 e seguintes do NCPC, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados 

a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pelo Gestor do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Intime-se o 

Ministério Público para, querendo, participar da solenidade.Cite-se a parte 

ré e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.A intimação das partes 

será pessoal.Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa.Havendo acordo, vista ao MP e, após, conclusos 

para eventual homologação. Dê-se ciência ao MP.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 67722 Nr: 2584-36.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ARAGUAIA - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICE GOMES DESSOTTI, DESSOTTI & 

DESSOTTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Antes de apreciar o pedido de folhas retro, determino que a parte 

exequente junte aos autos planilha atualizada da dívida, no prazo de 10 

(dez) dias.

II. Cumpra-se. Intime-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 24593 Nr: 2766-66.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE VALDEMAR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

SANTA MARIA DO RIO PRETO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO CAVALINI 

FERNANDES - OAB:OAB/SP 171.796

 I. RELATÓRIO.

Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Passo à 

fundamentação.

II. FUNDAMENTAÇÃO.

II.1. Do mérito.

Trata-se de ação de cobrança proposta por Valdemar Pereira da Silva em 

desfavor de Comércio de Produtos Agropecuários Santa Maria do Rio 

Preto LTDA.

Conforme petição, a parte desistiu da ação (fls. 122v).

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito e 

homologo a desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Sem condenação em custas, tampouco em honorários, tendo em vista o 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

Defiro o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30077 Nr: 570-55.2009.811.0012

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDIE LENZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, BANCO CITICARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT, LEONARDO PIMENTA CURY - OAB:18991/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:126504/SP, MARIO CARDI FILHO - OAB:, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Trata-se de declaratória de inexistência de débito com dano moral 

proposta por Eddie Lenza de Oliveira em face de BANCO ITAUCARD S/A e 

BANCO CITICARD S/A.

 Conforme petição (fls. 293/294) as partes entraram em acordo sendo a 

homologação deste o provimento que se impõe, com fulcro no art. 487, III, 

b, do CPC.

 DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, 

o que faço com supedâneo no art. 487, III, b, do CPC, tendo em vista a 

transação e seu cumprimento.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31595 Nr: 2088-80.2009.811.0012

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA OLIVEIRA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Trata-se de execução de sentença proposta por Francisca Oliveira Viana 

em desfavor de Brasil Telecom S/A.

 Conforme petição à fl. 301, houve quitação integral do débito. Assim, 

sendo a extinção deste o provimento que se impõe, com fulcro no art. 924, 

II, do CPC.

DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, 

o que faço com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

tendo em vista que a obrigação foi satisfeita.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95).

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 32161 Nr: 404-19.2012.811.0044

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAQUEL DE SOUZA, Filiação: Sebastião 

Antonio de Souza e Maria Luzia de Souza, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O autor teve alguns encontros amorosos com a mãe do 

requerido no período de sua concepção, sendo que saíram juntos por 

algumas vezes e mantiveram relações sexuais. Ocorre que a mãe do 

requerido engravidou naquela época e, embora no mesmo período ela 

também tenha ficado com outros parceiros, com as quais teve relações 

sexuais, sem critério algum, terminou por atribuir ao autor à paternidade da 

criança que viria a nascer. ainda que desconfiado, em princípio, mas 

acreditando na boa fé da mãe do requerido, terminou por reconhecer o 

menino como sendo seu filho, procedendo-se à efetivação do registro civil 

de nascimento no mês de abril de 2011. Com o passar do tempo o autor 

começou a desconfiar de que o menor não seria seu filho, pois sempre 

que solicitava para fazer o exame de DNA à mãe do requerido sempre se 

escusou em fazê-lo, salutar ressaltar que o autor em nada parece 

fisicamente com o requerido. Quando finalmente concordou em realizar 

referido exame este veio comprovar as suspeitas do autor, sendo 

cientificamente comprovado não ser ele o pai do requerido.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Defiro o pedido de retro. Cite-se o(a) 

requerido(a) por edital. Prazo dilatório de vinte (20) dias. 2. Decorrido o 

prazo do edital, certifique, restando, desde já, nomeado, nos termos da 

Súmula 196 do STJ e exegese do artigo 9º, II, do CPC, curadora especial 

para o(a) revel citado(a) por edital a Dra. Bertolina Alves de Lima, 

advogada militante nesta Comarca para contestar a ação, pelo prazo legal. 

Em tempo oportuno intime-se-a.3. Feito isso, dê-se vistas a Defensoria 

Pública.4. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Vieira 

Santos, digitei.

Paranatinga, 05 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 30938 Nr: 1373-68.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSdO, Maurina da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON APARECIDO DE OLIVEIRA, 

Cpf: 91419050168, Rg: 1650167-5, Filiação: Terezinha de Fátima Oliveira, 

data de nascimento: 29/04/1981, brasileiro(a), natural de 

Itaquaquecetuba-SP, convivente, pedreiro, Telefone 9633 8817. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Na data de 10 de fevereiro do corrente ano, foi 

proferida sentença nos autos 698-77.2010.811.0044 desta Comarca qeu 

homologou acordo referente a guarda e alimentos em favor do autor nos 

termos anexo. O executado se comprometeu, mediante acordo realizado 

nos autos, a efetuar pagamento dos alimentos em proveito do requerente, 

no valor de 26% do salário mínimo vigente. O executado encontra-se, no 

entanto, inadimplente com relação as obrigações alimentícias, resultando 

seu débito, no valor de R$ 425,10, conforme o demonstrativo nos autos. 

Desta maneira, o requerido não cumpriu o determinado nascendo a partir 

de então, o direito do requerente ao cumprimento de sentneça.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Tendo em vista o requerimento do 

credor, nos termos do artigo 475-J, “caput”, 1ª. Parte, do Código de 

Processo Civil, determino a intimação do devedor, pessoalmente ou na 

pessoa de seu advogado (via DJE) , para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida exigida, sob pena de multa no percentual de 

10% (dez por cento).2. Decorrido o prazo sem pagamento, intime-se o 

credor para, querendo, requerer a expedição de mandado de penhora, 

avaliação e depósito, indicando, desde logo, bens do devedor passíveis 

de penhora, anexando memória discriminada e atualizada do cálculo (art. 

475-J, “caput”, 2ª. Parte e § 2º, do CPC).3. Do auto de penhora e avaliação 

será imediatamente intimado o executado, na pessoa de seu advogado, 

ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por 

mandado ou por correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.4. Não havendo impugnação no prazo legal, 

certifique-se, e em seguida, intime-se o credor para requerer o que de 

direito.5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.6. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 05 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 20242 Nr: 1713-51.2007.811.0044

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Antunes de Macedo, Neidy Araújo de 

Moraes Antunes, Márcio Antunes de Macedo, Tania Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MÁRCIO ANTUNES DE MACEDO, Cpf: 

39632334191, Rg: 600.038, Filiação: Romildo Antunes de Macedo e de 

Esmeralda Alves de Macedo, data de nascimento: 29/07/1967, 

brasileiro(a), natural de São José do Rio Preto-SP, convivente, 

agropecuarista e atualmente em local incerto e não sabido TANIA GOMES 

BEZERRA, Cpf: 61717240178, Rg: 1128747-0, Filiação: Antonio Gomes 

Bezerra e Ivanildes de Queiroz Bezerra, data de nascimento: 22/11/1975, 

b r a s i l e i r o ( a ) ,  n a t u r a l  d e  M i n e i r o s - G O ,  c o n v i v e n t e , 

agropecuarista/comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 24379 Nr: 407-76.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Escola e Despachante Gaúcho Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUTO ESCOLA E DESPACHANTE 

GAÚCHO LTDA, CNPJ: 03083532000128. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/02/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA - MT em face de AUTO ESCOLA E 

DESPACHANTE GAÚCHO LTDA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de O exequente é credor do Executado da importância constante 

da Certidão de Dívida ativa em anexo, a qual faz parte integrante da 

presente execução. Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante 

o Fisco Municipal enseja a presente execução fiscal., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3095; 3096; 3097;/2003, 3098; 

3099; 3100;/2003, 3101; 3102; 3103;/2003, 3104; 3105; 4007;/2003 (MAIS 

12 OBJETOS)..

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.827,23

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 30513 Nr: 952-78.2011.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDINEI RIBEIRO DOS SANTOS, Rg: 

2312972-7, Filiação: Osvaldo Alves dos Santos e Isaura Maria de Jesus 

Ribeiro, data de nascimento: 27/03/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), operador de máquinas. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso procedimento administrativo que no 

dia 1 de maio de 2011, por volta das 2 horas da madrugada, na Avenida 

Bandeirantes, nas proximidades da ponte, neste município de Paranatinga, 

o denunciado VALDINEI RIBEIRO DOS SANTOS, conduzia veículo 

automotor,(motocicleta) em via pública, sem a devida permissão para dirigir 

ou habilitação, gerando perigo de dano. Segundo se evola dos autos, o 

denunciado transitava pela avenida supra citada com um motocicleta de 

forma imprudente, em alta velocidade, totalmente incompatível com local 

(centro), colocando em risco sua vida, bem como dos transeuntes e 

veículos que passavam pela avenida. A polícia Militar, que realizava 

rondas rotineiras, após curta perseguição, abordou o denunciado, tendo 

constatado que o mesmo, além da condução imprudente, não possui 

licença/habilitação para condução de veículos automotores.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Despacho: Vistos, etc.1. Diante as buscas infrutíferas de localização do 

réu, defiro a cota ministerial retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

venham conclusos.Intimem-se e se cumpra.

Paranatinga, 10 de agosto de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 52323 Nr: 1523-78.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jaivo Dias Pereira, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de suspensão do feito pelo período de 10 (dez) dias 

intentado pelo exequente (fl. 46), para que o exequente comprove o 

pagamento das custas.

Pois bem, considerando que o pleito fora protocolado em 31.05.2016, 

denota-se que já transcorreu o prazo perquirido pelo exequente, 

especificamente 05 meses, não havendo necessidade de suspensão por 

igual período, motivo pelo qual indefiro o pleito requerido.

Desta forma, intime-se o exequente na pessoa do seu patrono para 

proceder ao regular andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena 

de extinção do feito.

 Intime-se e se cumpra.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 58520 Nr: 3400-19.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO NICHIATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO MONTESANINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LATICÍNIO MONTESANINA LTDA, CNPJ: 

43741628000150. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerido adquiriu uma área de terras rurais 

denominada Fazenda Bela Vista II- "A", com área de 500,00 hectares, 

situada no Município e Comarca de Paranatinga-MT, destacada de uma 

área maior com denominação da Fazenda Bela Vista II. A área está 

matriculada no Registro Geral de Imóveis de Paranatinga-MT- sob o n° 

5.490, livro 2-AL, fls. 104, datada de 25.11.1998. A área antes foi 

adquirida por Mário Nichiata e foi escriturada para a pessoa jurídica do 

Laticínio, ora requerido. Tendo alterado o quadro social passando a 

indústria a ser representado por Angelo Cusin. Entretanto até agora 

embora insistentemente solicitado não recebeu a escritura definitiva para 

levá-la no registro de imóveis. Diante disso, resta pedir ao Estado Juiz que 

conceda a prestação jurisdicional no sentido de que seja condenado o 

Latícinio, ora requerido a outorgar a escritura pública, sob pena de não 

fazendo servir a sentença a ser proferida como título para o registro de 

imóveis.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1.Cite-se o requerido Laticínio 

Montesanina Ltda, por edital com o prazo de 30 dias, para responder a 

presente em 15 dias, consignando-se no mesmo que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
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articulados pela parte autora na inicial (NCPC, 274 e 344).2.Transcorrido 

em branco referido prazo, nomeio como curador especial do requerido o 

Defensor Público, devendo ser Intimada da nomeação, para apresentar 

resposta no prazo legal, devendo ser arbitrados os honorários 

advocatícios ao final da demanda.3.Intime-se e se cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Vieira 

Santos, digitei.

Paranatinga, 04 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 59356 Nr: 222-28.2015.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Feliciano Gomes, Regina Moreira de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Miguel Vela Caprioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE MIGUEL VELA CAPRIOLI, Rg: 

040.775, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: No dia 15 de janeiro do corrente ano, chegou à cidade 

o requerido, acompanhado de capangas, e abruptamente adentrou ao 

imóvel rural em comento, agredindo verbalmente os autores, e todos a sua 

volta que ali estavam, dizendo que aquela gleba de terras tinha dono e que 

era para os autores saírem da terra enquanto podiam andar. Os autores 

são detentores da posse sobre o imóvel objeto da presente medida, fato 

que fazemos demonstrar ab initio, uma vez que lograram êxito na posse 

do imóvel por força da decisão que lhe foi favorável na ação de 

Usucapião. Uma vez que jagunços fortemente armados invadem terras 

alheias "na mão grande", tratando-se de pessoas que causam grande 

temor aos autores. Assim aos autores estão inseguros em permanecer 

trancados em sua casa não podendo continuar a prover seu sustento de 

forma digna e honrada haja vista o sentimento de insegurança que paira 

aquela região, ante ao expendido caso o requerido não seja imediatamente 

compelido a afastar-se do imóvel, vez que, sendo os autores detentores 

da posse, e estando efetivamente exercendo essa posse, as atitudes do 

requerido caracterizam cabalmente a turbação. Demonstra-se a 

necessidade e urgência da medida ora buscada pelos autores.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1. Defiro o pedido de fl. 220, para que seja 

expedido edital de citação, uma vez que o requerido encontra-se em lugar 

incerto e não sabido, conforme o certificado. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Vieira 

Santos, digitei.

Paranatinga, 05 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53300 Nr: 2499-85.2013.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPdS, MSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCR, NF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES, Filiação: 

Nilson Ferreira e Maria Rodrigues Ferreira, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A autora é prima-avó do menor, ou seja, prima do avô 

do menor, convivendo com ele desde quando tinha 05 anos de idade, 

estando atualmente com quase 14 anos. Os autores possuem a guarda de 

fato ininterrupta há 03 três anos, desejando formalizar judicialmente essa 

situação para os efeitos legais, eis que os genitores não possuem 

condições de criar e educar o menor. Já os requerentes observam todos 

os cuidados necessários para a criação do menor, têm residência fixa, 

são casados, possuindo um lar estável, o qual tem proporcionado e 

continuará proporcionando o adequado desenvolvimento físico e mental da 

criança, bem como as suas necessidades materiais. Ressalta-se que o 

menor está totalmente integrado a vida ao ambiente familiar dos autores, 

mantendo laços de afinidade e efetividade. Podendo no direito de visita ser 

de forma livre. Desta feita, necessária se faz buscar a tutela jurisdicional a 

fim de regularizar a guarda judicial em favor dos autores, para que o 

menor permaneça em um lar seguro, equilibrado, harmonioso, repleto de 

amor e carinho.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1. Defiro o pedido de fl. 58, para que seja 

expedido edital de citação da ré Maria Conceição Rodrigues, pelo prazo 

legal.2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Vieira 

Santos, digitei.

Paranatinga, 05 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53299 Nr: 2498-03.2013.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANE SOARES BORGES, Cpf: 

02098619162, Rg: 1741146-7, brasileiro(a), convivente, doméstica, 

Telefone 065 9996-3311. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O autor é genitor do menor, C.F.S.M.N, nascido no dia 

11 de abril de 2001, estando atualmente, portanto, com 12 anos de idade. 

O requerente possui a guarda de fato do filho há cerca de um mês, 

desejando formalizar judicialmente essa situação para os efeitos legais, 

pelo fato de ter encontrado a criança em situação de risco, inclusive sem 

estudar, pois a genitora ora requerida se ausenta constantemente da 

cidade, não possuindo condições de criar e educar o menor. Já o 

requerente observa todos os cuidados necessários para a criação do 

filho, têm residência e emprego fixo, relacionamento conjugal harmonioso 

com um lar estável, o qual proporcionará o adequado desenvolvimento 

físico e mental da criança, bem como as suas necessidades materiais. 

Ressalta-se que o menor já está totalmente integrado a vida e ao ambiente 

familiar do autor, com laços de afinidade e afetividade. Por outro lado, o 
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requerente em momento algum descute ou quer suprimir o sagrado direito 

da genitora do menor exercer o direito de visitas. Desta feita, necessário 

se faz buscar a tutela jurisdicional a fim de regularizar a guarda judicial em 

favor do autor, para que a criança permaneça em um lar seguro, 

equilibrado, harmonioso, repleto de amor e carinho.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Considerando as circunstâncias e os fatos 

narrados no pedido inicial, em especial o fato que desde o mês de outubro 

de 2013 o ora requerente, vem exercendo a guarda de fato do menor, 

visando evitar uma mudança brusca da situação fática consolidada, a 

surtir efeitos na vida pessoal do menor Caio Felipe Soares Montes de 

Novais, em mero juízo sumário de cognição, nos termos dos artigos 33 

usque 35, da Lei nº. 8.069/90, defiro liminarmente a guarda provisória da 

criança para o requerente, sem prejuízo de ulterior revogação, a qualquer 

tempo.2. Para que não haja alegação futura de ofensa ao princípio do 

devido processo legal e da oportunidade do amplo contraditório (CF, art. 

5º, LIV e LV), cite-se a requerida por edital, com prazo dilatório de 30 

(trinta) dias – art. 232, inciso IV do CPC.3. Se decorrido o prazo do edital e 

da resposta in albis, por passar a se tratar de ré revel citada por edital, 

nos termos do disposto no artigo 9º, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio Curadora Especial a Dra. Bertolina Alves Lima, Advogada militante 

nesta Comarca, devendo o processo a ela ser enviado para apresentação 

de resposta, no prazo legal. 4. Cumprido o item retro e esgotado o prazo 

para a resposta sem manifestação da parte requerida, ao Ministério 

Público.5. Com a vinda aos autos da defesa, venham-me os autos 

conclusos para deliberação.6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Vieira 

Santos, digitei.

Paranatinga, 05 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 29289 Nr: 2287-69.2010.811.0044

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira Cesar - ME, Antonio Pereira Cesar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A1 Arquitetura de Moda Indústria de 

Confecções Ltda, Serasa- Centralização de Serviços dos Bancos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dina Apostolakis Malfatti - 

OAB:96352

 In casu, diante dos documentos juntados, resta-se comprovado que 

SERASA S/A nada tem a ver com os fatos, pois o mesmo somente 

cumpriu o determinado por terceiros, cumprindo o seu dever legal, sendo, 

portanto, este a parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente 

ação, tornando ineficaz a peça exordial e, por conseguinte, ensejando a 

extinção do processo sem exame de mérito.Pelo exposto, diante da 

doutrina e da jurisprudência, declaro EXTINTO O PROCESSO, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI do 

NCPC.Condeno o autor ao pagamento das despesas do processo e 

honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, que na época foi atribuído em 01 (um) salário 

mínimo, atualmente correspondendo a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta 

reais), sobre o qual deverá incidir a fixação em epígrafe com fulcro no art. 

85, §2º, do NCPC.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 50636 Nr: 2152-86.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevaldo Lodi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDEVALDO LODI, Cpf: 52473422915, Rg: 

13 R/1651763, brasileiro(a), pecuarista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Consoante positiva o auto de infração de n° 327686, 

lavrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis-IBAMA, o requerido foi autuado por realizar a exploração de 

12,00 (doze hectares) de vegetação nativa (mata), área esta situada no 

Município de Gaúcha do Norte, termo desta Comarca de Paranatinga-MT, 

destarte, esta ação ocorreu em desacordo com as determinações legais e 

regulamentares (sem qualquer licença autorizativa). Certo é que qualquer 

atividade potencialmente poluidora, desprovida de qualquer autorização 

das autoridades ambientais, é altamente nociva a coletividade, devendo o 

meio ambiente eventualmente degradado e preservado, evitando-se 

maiores males, impondo-se ao requerido o dever de providenciar a licença 

ambiental única-LAU e cadastro ambiental rural-CAR da propriedade 

denominada "Fazenda Chapadão", melhor descrita no auto de infração, 

elaborando-se, caso necessário (comprovado dano), Plano de 

Recuperação de Área Degradada-PRAD, sendo que através destas ações 

o órgão ambiental, em observância à legislação, definirá limites ao 

proprietário na exploração daquele imóvel. Diante do exposto, a presente 

ação civil pública é extremamente necessária para forçar o requerido à 

sua responsabilidade objetiva de recompor o interesse difuso e social a 

um meio ambiente equilibrado e mais saudável.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1.Cite-se o requerido Edevaldo Lodi, por 

edital com o prazo de 30 dias, para responder a presente em 15 dias, 

consignando-se no mesmo que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na inicial (CPC, 274 e 344).2.Transcorrido em branco referido 

prazo, nomeio como curador especial do requerido o Dr. Almir Rogério 

Moura, devendo ser Intimado da nomeação, para apresentar resposta no 

prazo legal, devendo ser arbitrados os honorários advocatícios ao final da 

demanda.3.Intime-se e se cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Vieira 

Santos, digitei.

Paranatinga, 29 de setembro de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 57453 Nr: 2732-48.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdFXH(, Dalva Xavier Haimussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Desde já, determino a realização de estudo psicossocial na residência da 

parte autora, a ser realizada pela equipe multidisciplinar deste Juízo.

Outrossim, considerando que o perito anteriormente nomeado (fls. 69) não 

cumpriu aos atos que lhe foram atribuídos, nomeio a Dra. Simone Dionísio 

da Silva, inscrita no CRM/MT nº. 8.755, para proceder com a prova pericial, 

que prestará o encargo que lhe foi cometido independentemente de termo 

compromisso, e deverá responder aos quesitos formulados pelas partes, 

em 20 (vinte) dias (CPC, art. 466 e 474).

Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado.

Intime-se o perito nomeado para que designe data para a realização da 

perícia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Com a juntada do laudo, intime-se as partes para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, e voltem os autos conclusos.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 54693 Nr: 765-65.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elovi Barbosa Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 (...)Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença interposto pelo Município de Paranatinga em 

face de Elovi Barbosa Chaves, razão pela qual homologo os cálculos 

apresentados às fls. 133/136.Da presente decisão, intime-se as partes, 

por meio de seus representantes legais.No mais, considerando que não 

houve manifestação da parte executada como o cálculo apresentado à fl. 

131, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo Exequente, para que surta 

os efeitos jurídicos legais.RequisiteM-se os pagamentos por meio de 

Requisições de Pequenos Valores (RPV) ou precatório requisitório, nos 

termos dos itens 2.12.1 e seguintes da CNGC, observando-se os cálculos 

lançados às fls. 131 e 133.Intime-se e se cumpra.Paranatinga/MT, 05 de 

dezembro de 2016.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 73277 Nr: 2878-21.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Siqueira de Carvalho, João Carlos Adamo 

de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getulio Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Holleben Leite 

Muniz - OAB:25468/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Otávio Pereira 

Marques - OAB:9.782/MT, João Pedro Marques - OAB:3763, Rodolfo 

Wilson Martins - OAB:5.858/MT

 Vistos, etc.

1. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir justificando 

sua pertinência, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

2. Após, voltem conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 74529 Nr: 3387-49.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Aparecida Caetano Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Marques, Assis Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de interdito proibitório ajuizado por Celia Aparecida 

Caetano Pereira Campos em face de Rosa Marques e Assis Fernandes da 

Silva.Distribuída a ação, vieram os autos conclusos.É o breve 

relato.Decido.Ab initio, para recebimento da ação é obrigatório o 

preenchimento de determinados requisitos estampados na lei processual 

civil.Sabe-se que a petição inicial é a peça chave do processo. Segundo 

CALMON DE PASSOS em Comentários ao Código de Processo Civil, 8ª ed., 

V. III, Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 154, "ela não é só o instrumento 

para constituição e desenvolvimento do processo, mas, por igual, a 

delimitadora da extensão em que se efetivará o poder de julgar do 

magistrado."Observado atentamente os autos, verifica-se que a parte 

autora sequer indicou na exordial, endereço para citação ou intimação dos 

réus, impossibilitando, assim, a entrega da prestação jurisdicional 

requerida. Dispõe os artigos 319 e 321 do Novo Código de Processo Civil, 

acerca dos documentos indispensáveis à propositura da ação e os 

defeitos e irregularidades na petição inicial.Art. 319. A petição inicial 

indicará:I - o juízo a que é dirigida;II - os nomes, os prenomes, o estado 

civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;[...]art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.Assim, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, emende a parte autora a inicial, a 

fim de qualificar devidamente a parte requerida, apresentando, ao menos, 

o endereço completo da residência de ambos, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 53881 Nr: 9-56.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Cavalcante Fabian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento 

de sentença interposto pelo Município de Paranatinga em face de Neide 

Cavalcante Fabian, razão pela qual homologo os cálculos apresentados às 

fls. 129/134.Da presente decisão, intime-se as partes, por meio de seus 

representantes legais.No mais, considerando que não houve manifestação 

da parte executada com o cálculo apresentado à fl. 126, HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pelo Exequente, para que surta os efeitos jurídicos 

legais.Requisitem-se os pagamentos por meio de Requisições de 

Pequenos Valores (RPV) ou precatório requisitório, nos termos dos itens 

2.12.1 e seguintes da CNGC, observando-se os cálculos lançados às fls. 

126 e 128.Intime-se e se cumpra.Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 

2016.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 53685 Nr: 2880-93.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165

 (...) Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença interposto pelo Município de Paranatinga em 

face de Edmilson de Matos, razão pela qual homologo os cálculos 

apresentados às fls. 174/179.Da presente decisão, intime-se as partes, 

por meio de seus representantes legais.No mais, considerando que não 

houve manifestação da parte executada com o cálculo apresentado à fl. 

171, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo Exequente, para que surta 

os efeitos jurídicos legais.Requisitem-se os pagamentos por meio de 

Requisições de Pequenos Valores (RPV) ou precatório requisitório, nos 

termos dos itens 2.12.1 e seguintes da CNGC, observando-se os cálculos 
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lançados às fls. 172 e 174.Intime-se e se cumpra.Paranatinga/MT, 06 de 

dezembro de 2016.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 23189 Nr: 1967-87.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Carlos Mello, Solange Socorro Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Oliveira Brandão, Ercilia Antunes 

Maciel Rodrigues, Celina de Miranda Santos, Jorge Zorzetto, Gerino Batista 

de Jesus, Adelina Barbosa de Jesus, Osvaldo Egno Martins, Luzilene da 

Silva Oliveira Martins, Aimoré Pereira de Carvalho, Selene Cotrim Ribeiro de 

Carvalho, Leandro Cezar Bitencourt, Elaine Aparecida Ramalho 

Biterncourt, Paulo Ferreira da Silva, Darvina Figueiredo da Silva, Nésser 

Peixoto Ribeiro, Karyne Silva Godoi, Edmar Floriano Amaro, Elci Dias 

Pereira Amaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique-se a escrivaninha quanto o trânsito em julgado da sentença de 

fls. 268/272 ou não.

Após, havendo o trânsito em julgado cumpra-se as determinações 

exaradas na referida sentença, devendo ser expedido o mandado para 

transcrição, ao Cartório de Registro de Imóveis em nome de Gerino Batisa 

de Jesus e Adelina Barbosa de Jesus (fl. 273).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 73466 Nr: 2967-44.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Robertania Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RODRIGUES MACHADO - 

OAB:22410/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por 

Martha Robertania Dias de Sousa em face da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT.

A requerente peticionou nos autos, requerendo a desistência da ação (fl. 

16).

Desnecessária a concordância expressa da requerida, vez que sequer 

fora citada.

Sendo assim, homologo a desistência da ação formulada pela autora, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do NCPC e julgo extinta a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Isento de custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 64770 Nr: 2665-49.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2665-49.2015.811.0044 – Cód.: 64770

Vistos, etc.

Diante do ofício juntado às fls. 37, nomeio o Dr. Arlindo Rodrigues Rocha 

Junior, com consultório médico na Rua São Francisco Xavier, n.º 1415, 

Centro, para proceder com a prova pericial, que prestará o encargo que 

lhe foi cometido independentemente de termo compromisso, e deverá 

responder aos quesitos formulados pelas partes, em 20 (vinte) dias (CPC, 

art. 466 e 474).

Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado.

Intime-se o perito nomeado para que designe data para a realização da 

perícia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, com o intuito de promover a 

regularização da representação de seu procurador, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do 

artigo 321, do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 05 de dezembro de 2016.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 29729 Nr: 171-56.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença proposto pelo 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS em desfavor de Maria Ferreira 

de Morais, alegando, em síntese, excesso de execução.

 Instada a manifestar, a parte impugnada concordou com os cálculos 

apresentados pela autarquia executada às fls. 158, motivo pelo qual quais 

os homologo, para que surta os efeitos jurídicos legais.

Da presente decisão, intime-se as partes, por meio de seus 

representantes legais.

Requisite-se o pagamento por meio de Requisições de Pequenos Valores 

(RPV) ou precatório requisitório, nos termos dos itens 2.12.1 e seguintes 

da CNGC, observando-se os cálculos lançados às fls. 173.

Com a disponibilização dos valores, voltem os autos conclusos para 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 63448 Nr: 2076-57.2015.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tauá Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damaceno Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora pretende usucapir uma área rural equivalente a 3.932,3778 

(três mil, novecentos e trinta e dois hectares e três mil e setecentos e 

setenta e oito metros) e, quando intimado para emendar a inicial, atribuiu o 

valor da causa em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em patente 

discrepância com o real valor econômico da demanda, o que implica em 

possíveis danos ao Erário e sequer juntou comprovante de recolhimento 

de custas e taxa judiciária.

 Assim, indefiro a emenda à inicial apresentada, vista que o valor 

informado não corresponde ao valor comercial do imóvel, pois o valor do 

hectare na região oscila entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 9.000,00 

(nove mil reais), nos termos do Anexo I, da Portaria 182/2009 – SEFAZ, 

com a redação dada pela Portaria nº 024/2013, que estabelece o 

referencial do INCRA de preços de terras no Estado de Mato Grosso.

Intime-se o autor para que, em 48 (quarenta e oito) horas, emende o valor 

da causa, bem como comprove o recolhimento das custas e taxa 
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judiciária, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 50833 Nr: 2350-26.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Jose Ritter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Júnior - 

OAB:1653/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação de execução de quantia certa fundada em título 

executivo extrajudicial ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de 

Darci José Ritter.

Ressai dos autos que as partes transigiram amigavelmente, cujo acordo 

foi homologado e suspenso o feito (fl. 69).

 Posteriormente, a parte exeqüente requereu a extinção do feito, 

informando que o executado efetuou o pagamento da dívida (fl. 76).

 É o relatório. Decido.

O pagamento da dívida satisfaz a obrigação impondo a extinção da 

execução.

Ante o exposto JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Novo Código 

de Processo Civil.

Isento de custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 30681 Nr: 1119-95.2011.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Andrei Soave

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Crema - 

OAB:2860-A/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Vistos, etc.Assim sendo, defiro o pedido das partes para que as 

testemunhas indicadas em fls. 230 e 246, sejam auscultadas em 

plenário.Inexistindo nulidades a serem sanadas, designo o dia 23/03/2017, 

às 08:30 horas para que o ALEX ANDREI SOAVE, seja submetido à 

julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca. 

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defesa do acusado.Intimem-se o réu 

e as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem ao ato 

acima designado.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 313 Nr: 615-17.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ind.eCom.Moveis e Urnas Funerárias S.Bonfim 

Ltda, Jaime Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A/MT, Mariel 

Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Wilson Sanches Marconi - OAB:85657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco 

Bradesco S/A em face de Jaime Dias Pereira Filho e Indústria e Comércio 

de Móveis e Urnas Funerárias Senhor do Bonfim Ltda.

O exequente foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, 

fl. 377, sob pena de extinção.

Devidamente intimada, conforme comprovante de intimação de fl. 

377-verso, o exequente permaneceu inerte ao chamado judicial, não 

apresentando qualquer manifestação ou diligência que lhe incumbia.

É o Relato.

 Passo a Decidir.

Conforme bem preceitua o artigo 485, inciso III, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em tela, verifica-se que a parte exequente fora intimada para 

requerer o que entender pertinente. Contudo, esta permaneceu silente ao 

chamado judicial, presumindo-se, portanto o desinteresse no 

prosseguimento da ação.

Assim, verifico o abandono da ação, vez que os autos encontram-se 

paralisados há mais de 01 (um) ano.

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquela que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu inerte ao chamado judicial.

 Ante o exposto, verificada a desídia do requerente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do 

Novo CPC.

 Condeno o exequente ao pagamento das custas, despesas processuais 

e isento do pagamento dos honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Proceda-se a baixa de eventuais penhoras realizadas nestes autos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 51079 Nr: 259-26.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fransoici Aparecido de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANSOICI APARECIDO DE FIGUEIREDO, 

Cpf: 02760172180, Rg: 2027399-8, Filiação: Francisco Xavier de 

Figueiredo e Benedita Silva de Figueiredo, data de nascimento: 19/01/1977, 

brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

66-9697-3189. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Segundo restou apurado, a vítima juntamente cm sua 

esposa, Fabiana, foram levar materiais escolares para seus enteados, os 

quais residem com o acusado que é ex-convivente da mulher de Eurides. 

A vítima chamou o acusado para conversarem, pois o mesmo tinha ido em 

sua residência. Assim, o acusado informou que queria entregar os filhos 

para Fabiana, pois não conseguia cuidar deles. Na ocasião, o acusado 

alterou a voz e foi encostando cara a cara com a vítima, momento em que 

Eurides deu-lhe empurrão no peito, assim, Francoisi começou a agredi-lo 

com socos, vindo a lhe causar as lesões corporais descritas às fls. 9/11. 

Após tentar se defender,a vítima saiu correndo para rua que, auxiliado por 

sua esposa, conseguiu escapar do local.

Despacho: Vistos em correição.Defiro o pedido retro.Cite-se o acusado, 

por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os 

requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).Na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Não apresentada resposta no prazo legal, o que deverá ser 

certificado, venham conclusos.Intimem-se e se cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 237 de 419



possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 01 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 32438 Nr: 680-50.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMFdL-M, CMFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SÉRGIO PEREIRA DE LIMA, brasileiro(a), 

casado(a), empilhador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O executado é genitor do mencionado exquente, se 

comprometeu a efetuar pagamento de alimentos, no valor de 71,42% de 

um salário mínimo nacional, mensalmente. O executado encontra-se, no 

entanto, inadimplente com relação às obrigações alimentícias, resultando 

seu débito, no valor de R$ 1.351,17. O valor acordado para pagamento em 

porcentagem dos salário mínimo 71,42% mensal corresponde atualmente 

em R$ 450,39. Parcelas inadimplentes 03, correspondentes ao período de 

fevereiro a abril de 2012. O exequente por conseguinte, vem sofrendo 

privações em decorrência da omissão do executado, porquanto vem sua 

representante legal, dentro de suas precárias condições, arcando sozinha 

com todas as responsabilidades de criação e educação do filho em 

comum.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1.Cite-se o requerido Sérgio Pereira de 

Lima, por edital com o prazo de 30 dias, para responder a presente em 15 

dias, consignando-se no mesmo que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na inicial (CPC, 274 e 344).2.Transcorrido em branco referido 

prazo, nomeio como curador especial do requerido o Dr. Joel Cardoso de 

Souza, devendo ser Intimado da nomeação, para apresentar resposta no 

prazo legal, devendo ser arbitrados os honorários advocatícios ao final da 

demanda.3.Intime-se e se cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 01 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31846 Nr: 89-88.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celma Divina Cruvinel, Gilmar de Souza Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, 

Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILMAR DE SOUZA FRANCO, Cpf: 

55427642153, Rg: 608096, Filiação: José Francisco de Souza e Aguida 

Franco de Souza, data de nascimento: 07/11/1972, brasileiro(a), natural de 

Pedro Gomes-MS, convivente, motorista autônomo/caminhoneiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O exequente é credor dos Executados da importância 

de R$ 11.919,87 (onze mil novecentos e dezenove reais e oitenta e sete 

centavos) representada pela cédula de crédito Bancário-Empréstimo 

Pessoal Sem Seguro Prestamista n° 348/9333785 c/c n° 9.865 agência 

0790 celebrado em data de 05.02.2010, onde o exequente emprestou ao 

executado a importância de R$ 15.000,00 para ser restituído em 18 

parcelas no valor de R$ 1.324,43, vencendo a primeira em data de 

05.03.2010 e a última em data 04.08.2011.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Indefiro o pedido de pesquisas de endereços 

dos executados via INFOJUD, conforme já fundamentado às f. 37, entendo 

ser um ônus da parte exequente a localização dos executados.2. 

Ademais, defiro o pedido de citação por edital, para que seja procedida a 

citação editalícia apenas do executado Gilmar de Souza Franco, uma vez 

este não foi encontrado para ser citado pessoalmente. Ao contrário da 

executada Celma Divida Cruvinel, já devidamente citada da presente 

demanda, conforme certificado nos autos.3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Vieira 

Santos, digitei.

Paranatinga, 04 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53394 Nr: 2595-03.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dolores Pereira Monção Velozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOLORES PEREIRA MONÇÃO VELOZO, 

Cpf: 00921392133, Rg: 1774445-8, Filiação: Geraldo Pereira Monção e 

Maria Martins Sirinho, data de nascimento: 30/01/1968, brasileiro(a), 

natural de Campina da Lagoa-PR, casado(a), do lar. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/11/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE - MT em face de DOLORES PEREIRA 

MONÇÃO VELOZO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 341/2013, 342/2013.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.157,36

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 59296 Nr: 205-89.2015.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPdSP, DPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALAERCIO DOS SANTOS PONTES, Cpf: 

55068804134, Rg: 954.005, Filiação: Benedita Faustino dos Santos Pontes 

e Bernardino Augusto de Pontes, data de nascimento: 29/09/1974, 

brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT. atualmente em local incerto e não 

sabido

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Corrente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 32182 Nr: 425-92.2012.811.0044

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARNALDO JOSÉ DOS SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A autora nasceu na data de 21.08.1993, onde o nome 

do investigador não figurou no seu assento de nascimento. A genitora da 

autora manteve relacionamento amoroso com o investigador no qual 

acabou pela concepção da autora. Ocorre que por serem seus pais 

humildes de pouca instrução podendo os mesmos ser até chamados de 

ignorantes, quando do registro civil da investigante ficou suprido o nome 

de seu genitor. Não obstante o réu tenha sempre reconhecido à 

paternidade da autora, não fez esse o respectivo reconhecimento 

conforme exige a lei, continuando o assento do nascimento sem o nome 

do pai. Tal procedimento poderia muito bem ser feito extrajudicialmente, 

desde que com a anuência do requerido, que a reconhece e sabe que 

esta é sua filha biológica, mas se nega por verdadeira ignorância a efetuar 

as necessárias alterações. Aos pais incumbe a formação e proteção dos 

filhos, tendo os mesmos, além do pátrio poder, o dever de lhes garantir a 

vida, saúde, alimentação, educação entre outros.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1.Cite-se o requerido Arnaldo 

Jose dos Santos, por edital com o prazo de 30 dias, para responder a 

presente em 15 dias, consignando-se no mesmo que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na inicial (CPC, 285 e 319).2.Transcorrido em 

branco referido prazo, nomeio como curador especial do requerido o Dr. 

Joel Cardoso de Souza, devendo ser Intimada da nomeação, para 

apresentar resposta no prazo legal, devendo ser arbitrados os honorários 

advocatícios ao final da demanda.3.Intime-se e se cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Vieira 

Santos, digitei.

Paranatinga, 04 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 52760 Nr: 1969-81.2013.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBSON ELIEZER DE GUSMÃO, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A autora casou com o requerido na data de 15 de 

janeiro de 1996, sob o regime de comunhão parcial de bens. 

Separaram-se de fato sem possibilidade de reconciliação há cerca de 10 

(dez) anos. Da constância da união não existem dívidas ou créditos a 

partilhar. Desta união advieiram 2 (dois) filhos. Assim como a Autora está 

com a guarda das crianças e não tem como infelizmente os sustentar 

sozinha, devido à situação econômica que se encontra, considerando a 

probabilidade da demora para o deslinde final da presente ação, 

necessário se faz liminarmente sejam arbitrados alimentos provisionais 

para a mesma.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1.Cite-se o requerido Robson 

Eliezer de Gusmão, por edital com o prazo de 30 dias, para responder a 

presente em 15 dias, consignando-se no mesmo que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na inicial (CPC, 285 e 319).2.Transcorrido em 

branco referido prazo, nomeio como curador especial do requerido a Dra. 

Bertolina Alves de Lima, devendo ser Intimada da nomeação, para 

apresentar resposta no prazo legal, devendo ser arbitrados os honorários 

advocatícios ao final da demanda.3.Intime-se e se cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Vieira 

Santos, digitei.

Paranatinga, 04 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 54716 Nr: 784-71.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Piloni Ltda, Diogenes Magarinos 

Piloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONSTRUTORA PILONI LTDA, CNPJ: 

08850652000127, Inscrição Estadual: 13338815-8 e atualmente em local 

incerto e não sabido DIOGENES MAGARINOS PILONI, Cpf: 01821831900, 

Rg: 6.532.253-6, brasileiro(a), solteiro(a), arquiteto e urbanista. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Requerente realizou Certame Licitatório, tomada de 

preços n° 004/2011 para a construção do Espaço Educativo Tipo C- 

Pró-infância, onde a requerida apresentou as melhores condições para 

executar a obra. Diante de tal, o prazo para a entrega da referida obra era 

de 210 (duzentos e dez) dias contados da data do recebimento da ordem 

de serviço que deu-se no dia quinze de agosto do ano de 2011. 

Comumente, por motivos adversos, aos doze dias do mês de março do 

ano 2012 fora realizado o primeiro termo de aditivo do contrato 070/2011, 

concedendo à Requerida mais cento e ciquenta dias de prazo para findar 

a obra. De igual modo, fora firmado novo termo aditivo fixando mais cento 

e cinquenta dias de prazo, devendo o contrato dar-se por findado no dia 
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três de janeiro de dois mil e treze. Por derradeiro, por motivos adversos, o 

requerente concedera à requerida o terceiro e o quarto termo aditivo, 

tendo como último prazo sete de setembro de dois mil e treze para concluir 

a obra e entregar como finalizada. Contudo, os prazo não foram 

cumpridos e a requerida eivou-se de finalizar a obra, sob a afirmação de 

que os valores da planilha eram defasados, pleiteando perante a Fazenda 

Pública Municipal pedido de indenização.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1.Cite-se a requerida Construtora 

Piloni Ltda e outro, por edital com o prazo de 30 dias, para responder a 

presente em 15 dias, consignando-se no mesmo que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na inicial (NCPC, 274 e 344).2.Transcorrido 

em branco referido prazo, nomeio como curador especial do requerido o 

Defensor Público, devendo ser Intimada da nomeação, para apresentar 

resposta no prazo legal, devendo ser arbitrados os honorários 

advocatícios ao final da demanda.3.Intime-se e se cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Vieira 

Santos, digitei.

Paranatinga, 04 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 4870 Nr: 189-63.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Castro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves da Silva Júnior - 

OAB:7662, Bertolina Alves de Lima - OAB:11165, Luiz Antonio 

Pôssas de Carvalho - OAB:2623/MT, Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS CASTRO DOS SANTOS, 

Cpf: 69605157187, Rg: 0005956, casado(a), economista. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Município Exequente é credor da importância de R$ 

45.183,42 (quarenta e cinco mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e 

dois centavos), representada pelos seguintes títulos: Cheque n° 850065, 

no valor de R$ 4.198,60 (quatro mil, cento e noventa e oito reais e 

sessenta centavos), Cheque n° 850066, no valor de R$13.856,15 (treze 

mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), Cheque n° 

850067, no valor de R$ 13.292,98 ( treze mil, duzentos e noventa e dois 

reais e noventa e oito centavos), e cheque n° 850068, no valor de R$ 

13.835,69 (treze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove 

centavos). Todos emitidos contra o Banco Brasil S/A, agência Caxipó, 

Cuiabá-MT, para pagamento de Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis-ITBI, devido ao Município de Paranatinga-MT. Atualizados até a 

presente data, o títulos ora levados à execução perfazem o montante de 

R$ 46.750,80 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta 

centavos). Não obstante aos esforços enviados pelo Exequente para o 

recebimento do débito, o devedor está se furtando ao cumprimento de 

suas obrigações, não restando outra alternativa ao credor, se não buscar 

a guarida do judiciário para resguardar os seus direitos.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Defiro o pedido de fl. 135, para que seja 

efetuada a citação do executado por Edital, diante não localização do 

mesmo.2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Vieira 

Santos, digitei.

Paranatinga, 04 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 19039 Nr: 505-32.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sampaio & Sampaio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Emília Arruda - 

Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SAMPAIO & SAMPAIO LTDA, CNPJ: 

01301696000159, Inscrição Estadual: 13.028.257/0. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/03/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA NACIONAL em face de SAMPAIO & SAMPAIO LTDA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12206000538-33/2006.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 176.537,90

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 30939 Nr: 1374-53.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKMdS-M, Ednalva Luiza Macaúba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA, Cpf: 

02083349121, Rg: 1625497-0, Filiação: Guiomaril Gomes da Silva e 

Marilene da Conceição Silva, data de nascimento: 18/01/1986, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, auxiliar de depósito. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida exigida alimentícia, no valor de R$ 

425,10 (quatrocentos e vinte e cinco reais e dez centavos), sob pena de 

multa percentual de 10 % (dez) por cento.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Tendo em vista o requerimento do 

credor, nos termos do artigo 475-J, “caput”, 1ª. Parte, do Código de 

Processo Civil, determino a intimação do ¬devedor, pessoalmente ou na 

pessoa de seu advogado (via DJE) , para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida exigida, sob pena de multa no percentual de 

10% (dez por cento).2. Decorrido o prazo sem pagamento, intime-se o 

credor para, querendo, requerer a expedição de mandado de penhora, 

avaliação e depósito, indicando, desde logo, bens do devedor passíveis 

de penhora, anexando memória discriminada e atualizada do cálculo (art. 

475-J, “caput”, 2ª. Parte e § 2º, do CPC).3. Do auto de penhora e avaliação 

será imediatamente intimado o executado, na pessoa de seu advogado, 

ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por 

mandado ou por correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.4. Não havendo impugnação no prazo legal, 

certifique-se, e em seguida, intime-se o credor para requerer o que de 

direito.5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.6. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 
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da Silva, digitei.

Paranatinga, 05 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31635 Nr: 2062-15.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arino Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARINO PEREIRA DA COSTA, Cpf: 

20733550134, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 501,73 (Quinhentos e um reais e setenta e tres 

centavos), no prazo de 15 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Vieira 

Santos, digitei.

Paranatinga, 05 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31810 Nr: 53-46.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli de Fátima Pratto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSELI DE FÁTIMA PRATTO, Cpf: 

55043046104, Rg: 291.717, Filiação: Alfredo Pratto e Olivia Retori Pratto, 

data de nascimento: 27/12/1962, brasileiro(a), natural de Tupitinga-SC, 

casado(a), agropecuarista/comerciante, Telefone 3573-1295. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Pela Cédula Rural Pignoratícia n°40/00717-0, emitida em 

29/01/2009, com vencimento final pactuado para 02/01/2010, o exequente 

propiciou a executada crédito no valor de R$ 49.980,05 (quarenta e nove 

mil novecentos e oitenta reais e cinco centavos). Foi constituída em 

penhor cedula de primeiro grau e sem concorrência de terceiros sobre os 

seguintes semoventes: 125 vacas Anelorada, da cor branca, com 36 

meses de idade, e , os bens vinculados estão localizados no imóvel 

Fazenda Agua do Cervo, matricula n° 1.298, situado no distrito/bairro de 

Zona Rural, Município de Paranatinga-MT. Ante ao inadimplemento do 

financiado, o vencimento ordinário da dívida operou-se em 02/01/2010. 

Ocorre que a executada utilizou os benefícios da cédula acima descrita, 

porém, não cumpriu o pactuado, deixando de saldar o débito que, 

acrescido dos encargos financeiros e acessórios devidos calculados até 

30/09/2011, importa no valor atualizados. O crédito exequente acima 

representa dívida líquida, certa e exigível na forma do art. 586 do CPC, e 

comporta, portanto o presente rito executório.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Defiro o pedido de citação pela via editalícia 

formulado no petitório retro. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) por edital, 

com prazo dilatório de 30 (trinta) dias – art. 232, inciso IV do CPC.2. Se 

decorrido o prazo da resposta “in albis”, por passar a se tratar(em) de 

réu(s) revel(eis) citado(a)(s) por edital, nos termos do disposto no artigo 

9º, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial o(a) 

Defensor(a) Público(a) com atribuição nesta Comarca, devendo o 

processo a ele(a) ser enviado para apresentação de resposta, no prazo 

legal (em dobro, em se tratando de Defensoria Pública).3. Com a vinda aos 

autos da defesa, vista à parte contrária para manifestação no prazo de 5 

(cinco) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Vieira 

Santos, digitei.

Paranatinga, 05 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 52292 Nr: 1494-28.2013.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertina Ribeiro da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.A. da Silva CIA LTDA - ME, Wilson 

Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): W.A. DA SILVA CIA LTDA - ME, CNPJ: 

09321287000126 e atualmente em local incerto e não sabido WILSON 

APARECIDO DA SILVA, Cpf: 03626820890, Rg: 16878587, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, para pagar o débito 

/ entregar a coisa / executar a obrigação de fazer ou de não fazer 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1.Cite-se o requerido W. A. da 

Silva Cia Ltda - Me, por edital com o prazo de 30 dias, para responder a 

presente em 15 dias, consignando-se no mesmo que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na inicial (NCPC, 274 e 344).2.Transcorrido 

em branco referido prazo, nomeio como curador especial do requerido o 

Defensor Público, devendo ser Intimada da nomeação, para apresentar 

resposta no prazo legal, devendo ser arbitrados os honorários 

advocatícios ao final da demanda.3.Intime-se e se cumpra.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Resumo da Inicial: No decorrer do ano de 2011, objetivando o aumento da 

renda familiar, a requerente desenvolvida em sua residência ao confecção 

de refeições, fazendo marmitas a terceiros. Esta, por sua vez, 
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disponibilizava todas as marmitas para o requerido e sua equipe 

diariamente, que desenvolviam atividades no ramo de construção civil no 

município de Gaúcha do Norte-MT. Por tratar-se de um labor do cotidiano, e 

sempre na boa-fé, a requerente fixara mensalmente um valor com o 

requerido. Outrossim, o mesmo nunca havia descumprido com suas 

obrigações. Transcorridos mais de trinta dias, após a requerente exigir o 

pagamento, o requerido pagou aquela a importância de R$ 2.393,00, 

através da cártula de Crédito n. AA-000190, da Conta Corrente n. 

09872-2, Agência n. 8269-9, Banco Itaú, devendo a obrigação ser 

cumprida na cidade de Gaúcha do Norte-MT. Recebido o título de crédito 

no dia 28/5/2011, a requerente endossou o cheque a terceiros, para 

cumprir com suas obrigações, vez a respectiva cártula detinha data 

aprazada para sua compensação no dia 28/6/2011. De mais a mais, na 

data do vencimento supra, a requerente deparou0se com a desagradável 

situação, quando o endossatário, Sr. Jair Carlos Wiest Contestou a 

Demandante a ausência de provisõa de fundos do cheque, tendo sido 

devolvido (motivo 11 e 12). Ante todas as tentativas suasórias, o amparo 

judicial fora o único meio ao alcance da requerente para haver o que é seu 

por direito, motivo que o levou a mover a presente ação.

Paranatinga, 05 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 25252 Nr: 3051-89.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Inaldo Xavier 

de S. Santos Neto - OAB:9270, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - OAB:9259, Saionara Mari 

- OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco 

Bradesco S/A em face de Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira e 

Jaivo Dias Pereira.

O exequente foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, 

fl. 140, sob pena de extinção.

Devidamente intimada, conforme comprovante de intimação de fl. 

140-verso, o exequente permaneceu inerte ao chamado judicial, não 

apresentando qualquer manifestação ou diligência que lhe incumbia.

É o Relato.

 Passo a Decidir.

Conforme bem preceitua o artigo 485, inciso III, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em tela, verifica-se que a parte exequente fora intimada para 

requerer o que entender pertinente. Contudo, esta permaneceu silente ao 

chamado judicial, presumindo-se, portanto o desinteresse no 

prosseguimento da ação.

Assim, verifico o abandono da ação, vez que os autos encontram-se 

paralisados há mais de 08 (oito) meses.

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquela que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu inerte ao chamado judicial.

 Ante o exposto, verificada a desídia do requerente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do 

Novo CPC.

 Custa recolhidas na inicial e isento de honorários.

P.R.I.C.

Proceda-se a baixa de eventuais penhoras realizadas nestes autos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 4008 Nr: 300-81.1999.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 Ante o exposto, verificada a desídia do requerente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do 

Novo CPC. Condeno o exequente ao pagamento das custas, despesas 

processuais.P.R.I.C.Proceda-se a baixa de eventuais penhoras realizadas 

nestes autos.II – DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOSTrata-se de execução 

de honorários onde figura como exequente Homero Amílcar Nedel em face 

do Banco Bradesco S/A.Foi determinada à fl. 242, a intimação da parte 

executada para que efetuasse o pagamento da dívida, no prazo de 15 

(quinze) dias.Devidamente intimada, o executado deixou transcorrer in 

albis o prazo para efetuar o pagamento do débito.Em seguida, foi 

penhorado às fls. 252, numerário em contas do executado no valor de R$ 

22.953,11 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e onze 

centavos).Devidamente intimado acerca da penhora, o executado deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestar-se (fl. 255).Posteriormente, 

em cumprimento a decisão de fls. 248/251, foi expedido o alvará de 

liberação (fl. 256).Desta forma, considerando que a parte executada 

satisfez a obrigação, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, nos termos do 

artigo 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.Isento 

de custas.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 66739 Nr: 334-60.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Fruet Cruz, Danilo Goulart Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6.526-B/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT

 Ante o exposto, nos termos dos artigos 290 c/c 321, do Código de 

Processo Civil, e item 2.14.2.1 da C.N.G.C/MT, julgo extinto o processo 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e determino o arquivamento do presente 

feito, com devidas baixas necessários.Havendo, requerimento para 

desentranhar os documentos que instruíram a inicial, desde já defiro, 

mediante recibo nos autos.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 56997 Nr: 2420-72.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha das Graças Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento 

de sentença interposto pelo Município de Paranatinga em face de 

Terezinha das Graças Reis, razão pela qual homologo os cálculos 

apresentados às fls. 132/136.Da presente decisão, intime-se as partes, 

por meio de seus representantes legais.Requisite-se o pagamento por 

meio de Requisições de Pequenos Valores (RPV) ou precatório 

requisitório, nos termos dos itens 2.12.1 e seguintes da CNGC, 
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observando-se os cálculos lançados às fls. 132/136.Intime-se e se 

cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 61567 Nr: 1228-70.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da informação protocolada pelo perito nomeado neste Juízo, o qual 

informa que não tem mais interesse em realizar perícias, bem como 

requereu a revogação das nomeações anteriores, nomeio a Dra. Simone 

Dionísio da Silva, inscrita no CRM/MT nº. 8.755, para proceder com a prova 

pericial, que prestará o encargo que lhe foi cometido independentemente 

de termo compromisso e entregará o laudo pericial, em 30 (trinta) dias, e 

deverá responder aos quesitos formulados pelas partes, em 20 (vinte) 

dias (CPC, art. 466 e 474).

Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado.

Intime-se a perita nomeada para que designe data para a realização da 

perícia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 58361 Nr: 3294-57.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aquino Amancio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da informação protocolada neste Juízo pelo perito nomeado, o qual 

informa que não tem mais interesse em realizar perícias, bem como 

requereu a revogação das nomeações anteriores, nomeio a Dra. Simone 

Dionísio da Silva, inscrita no CRM/MT nº. 8.755, para proceder com a prova 

pericial, que prestará o encargo que lhe foi cometido independentemente 

de termo compromisso e entregará o laudo pericial, em 30 (trinta) dias, e 

deverá responder aos quesitos formulados pelas partes, em 20 (vinte) 

dias (CPC, art. 466 e 474).

Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado.

Intime-se a perita nomeada para que designe data para a realização da 

perícia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 59231 Nr: 174-69.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Antonio Scolaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da informação protocolada neste Juízo pelo perito nomeado, o qual 

informa que não tem mais interesse em realizar perícias, bem como 

requereu a revogação das nomeações anteriores, nomeio a Dra. Simone 

Dionísio da Silva, inscrita no CRM/MT nº. 8.755, para proceder com a prova 

pericial, que prestará o encargo que lhe foi cometido independentemente 

de termo compromisso e entregará o laudo pericial, em 30 (trinta) dias, e 

deverá responder aos quesitos formulados pelas partes, em 20 (vinte) 

dias (CPC, art. 466 e 474).

Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado.

Intime-se a perita nomeada para que designe data para a realização da 

perícia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 51798 Nr: 1000-66.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bronil Domingos Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRONIL DOMINGOS BATISTA, Rg: 

834.313, Filiação: Geraldina Gomes Pinto e Domingos Batista Ólaia, data de 

nascimento: 02/04/1954, brasileiro(a), natural de Inhumas-GO, serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do presente inquérito policial que, em 1ª de 

dezembro de 2011, por volta das 8 horas, numa fazenda sito na área rural 

desta cidade, o acusado BRONIL DOMINGOS BATISTA, por motivo fútil, 

consitente em uma breve discussão de menor importância, desferiu golpes 

de arma branca tipo faza na vítima Peter Josef Becker, causando-lhe 

lesões que o levaram à morte. Segundo apurado, a vítima estava em sua 

fazenda, em companhia de Ademir Marcio Kempf, consertando um 

pulverizador, quando aportou ao localo acusado, que era funcionário da 

primeira. Após alguns momentos de conversa amigável, o acusado 

passou a cobrar da vítima um susposto valor que lhe era devido, e por 

conta disso iniciou-se uma discussão. De imediato, o acusado sacou da 

faca que tinhaconsigo, em sua cintura, e desferiu na vítima Ademir. Ato 

contínuo, evadiu-se do local.

Despacho: Ante o exposto, DEFIRO o pedido ventilado pela digna agente 

ministerial, para o fim de DECRETAR a prisão preventiva do acusado 

BRONIL DOMINGOS BATISTA, com supedâneo no art. 312 do Código de 

Processo Penal.Outrossim, considerando que a peça inicial acusatória 

narra com perfeição a existência, em tese, de infração penal, apontando 

indícios suficientes de autoria, bem como atende aos requisitos do artigo 

41 do Código de Processo Penal, não ocorrendo, ademais, qualquer das 

hipóteses de sua rejeição previstas no artigo 395 do mesmo Código, 

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de BRONIL DOMINGOS 

BATISTA, na forma em que foi proposta.Por fim, estando o acusado em 

lugar incerto e não sabido, determino que seja procedida a sua citação por 

edital, no forma que preconiza o art. 361 e art. 365, ambos do CPP, para 

que, querendo, apresente resposta, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que a sua inércia importará na nomeação de defensor 

dativo para consecução de tal mister [art. 396, ‘caput’ e art. 396-A, § 2º do 

CPP]. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, o que 

deverá ser certificado, desde já, nomeio para oferecê-la, o douto 

Defensor Público atuante nesta Comarca, que terá vista dos autos, pelo 

prazo de 10 (dez) dias, para tal finalidade.Apresentada a defesa, ouça-se 

o representante do Ministério Público, sobre as preliminares e documentos 

apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias.Defiro os requerimentos do 

Ministério Público de fls. 31, itens nº 02 e 03.Expeça-se mandado de 

prisão preventiva, encaminhando-se as autoridades competentes, 

observando-se estritamente o item nº 7.15.15.1 da CNGCGJ/TJMT). 

Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.Paranatinga-MT, 
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06 de agosto de 2013.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 01 de julho de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 61079 Nr: 1011-27.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussara Martins Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6.526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada pela Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale 

do Cerrado em face de Jussara Martins Nogueira Rambo.

Homologado o acordo, fora determinado por este Juízo que o exequente 

informasse o cumprimento integral da execução. Diante da inércia, 

entendo que o pagamento fora efetivado, nos termos avençados.

Sendo assim, nos termos do art. 924, II do NCPC, julgo extinta a presente 

execução movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado em face de 

Jussara Martins Nogueira Rambo, o que faço com resolução de mérito.

Custas e despesas processuais pro rata.

 P. R. I. C.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

ao desbloqueio de contas, se acaso houver, oriundo dos autos em 

comento.

Expeçam-se as comunicações necessárias.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Paranatinga/MT, 26 de setembro de 2016.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 53980 Nr: 109-11.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Silva da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165

 Vistos, etc.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do CPC e execução de honorários (fl. 137).

Entretanto, compulsando os autos, verifico que às fls. 140 e 142/146, a 

parte exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo 

que, sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo 

aritmético, proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 509, § 2.º, do novo códex.

Assim, cite-se a devedora para opor embargos, em 30 dias (CPC, art. 

730).

No mais, oficie-se o executado para proceder à incorporação de 11,98% 

no vencimento da parte autora, na próxima folha de pagamento, sob pena 

de ser fixada multa diária, conforme determinação judicial.

Intime-se e se cumpra.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53920 Nr: 50-23.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gloria dos Santos Ribeiro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165

 Processo nº: 50-23.2014.811.0044 (Código 53920)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 138/144, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 135/135-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 136/137, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua autuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53904 Nr: 32-02.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidiane Oliveira da Costa Martins Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 32-02.2014.811.0044 (Código 53904)Vistos.Cuida-se de 

pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme o artigo 509, 

I, do Código de Processo Civil.Entretanto, compulsando os autos, verifico 

que, às fls. 129/134, a parte exequente trouxe os cálculos do valor que 

entende devido, de modo que, sendo possível a apuração do valor através 
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de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 509, §2º, do novo códex.Destarte, 

determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da ação 

para Cumprimento de Sentença.Na sequência, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil.Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido 

de fls. 125/126. Oficie-se o executado para que cumpra a determinação 

judicial, procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.Às fls. 127/128, consta 

pedido de cumprimento de sentença em apartado, em relação aos 

honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à sua autuação 

corretamente, conforme o pedido.Proceda-se a Secretaria ao 

desentranhamento das fls. 135/151, e posterior entrega ao subscritor de 

fls. 129-v, mediante recibo nos autos, visto que se tratam de mera 

reprodução das peças já constantes no processo. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 06 

de dezembro de 2016. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53688 Nr: 2883-48.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauriano Cicero da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2883-48.2013.811.0044 (Código 53688)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 283/289, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 280/280-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 281/282, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua autuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54014 Nr: 143-83.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magda da Costa Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 143-83.2014.811.0044 (Código 54014)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 292/298, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 289/289-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 290/291, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua autuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53661 Nr: 2856-65.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernandes Antonio Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2856-65.2013.811.0044 (Código 53661)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 287/293, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.
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Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 284/284-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 285/286, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua autuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54848 Nr: 903-32.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 903-32.2014.811.0044 (Código 54848)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 128/130, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 125/125-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 126/127, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua autuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55158 Nr: 1143-21.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Tavares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1143-21.2014.811.0044 (Código 55158)

Vistos.

Proceda-se a Secretaria à renumeração das folhas do processo, tendo 

em vista que a partir da fls. 157 está feita de maneira equivocada.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos pedidos da parte 

exequente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53645 Nr: 2840-14.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Ferraira de Araujo Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2840-14.2013.811.0044 (Código 53645)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 176/182, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 173/173-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 174/175, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua autuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.
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 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55145 Nr: 1132-89.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Aparecida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1132-89.2014.811.0044 (Código 55145)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 126/130, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 123/123-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 124/125, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua autuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53772 Nr: 2975-26.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Ivan Peruchini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2975-26.2013.811.0044 (Código 53772)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 138/144, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 135/135-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 136/137, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua autuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55165 Nr: 1149-28.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welinton Junior Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1149-28.2014.811.0044 (Código 55165)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 118/120, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 115/115-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 116/117, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua autuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.
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 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54060 Nr: 189-72.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinha Souza de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165

 Processo nº: 189-72.2014.811.0044 (Código 54060)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 272/278, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 269/269-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 270/271, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua autuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55005 Nr: 1022-90.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elbiane Angelica Teodoro de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165

 Processo nº: 1022-90.2014.811.0044 (Código 55005)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 130/133, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 127/127-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 128/129, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua autuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54044 Nr: 173-21.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 173-21.2014.811.0044 (Código 54044)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 341/347, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 338/338-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 339/340, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua autuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53861 Nr: 3064-49.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Coldebella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165

 Processo nº: 3064-49.2013.811.0044 (Código 53861)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 299/305, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 296/296-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 297/298, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua autuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53761 Nr: 2964-94.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosaneide Rocha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2964-94.2013.811.0044 (Código 53761)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 182/188, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 179/179-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 180/181, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua autuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66061 Nr: 3155-71.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damaceno Buss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Fortes - OAB:2199-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Processo n°: 3155-71.2015.811.0044 (Código 66061)

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 321.

Proceda-se conforme requerido.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4009 Nr: 301-66.1999.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Sobreira Junior, Wilma Catein 

Sobreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2005/928 (Código 4009)

Vistos.

Intimem-se a parte exequente, pessoalmente, através de seu 

representante legal, para promover o regular andamento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 1584-07.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Pedro Alcântara da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1584-07.2011.811.0044 (Código 31149)

Vistos.

 Certificado o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em 

apenso, código 65088, traslade-se cópia da mesma, da petição de fls. 

17/46 e do despacho de fls. 47.

Na sequência, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, trazendo novo cálculo de seu crédito conforme a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73941 Nr: 3149-30.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SOUZA, GIOVANE SOUZA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3149-30.2016.811.0044 (Código 73941)

Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito.

Não havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse 

mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada 

do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo 

Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71170 Nr: 2079-75.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo - Telefônica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2079-75.2016.811.0044 (Código 71170)

 Vistos.

Acolho a emenda à inicial (fls. 27/28).

 Defiro a justiça gratuita.

Vislumbrando a possibilidade de decisão pelas próprias partes, 

DETERMINO a REMESSA deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado e 

cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos.

Intime-se a parte requerente, na pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, 

do Código de Processo Civil) e cite-se a parte requerida.

Na eventualidade de não satisfação das necessidades dos envolvidos por 

meio das técnicas da conciliação ou mediação, retorne os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72646 Nr: 2647-91.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR Consórcios Administradora de Consórcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Cezar de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Salma Elias Eid Serigato - 

OAB:30.998/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Dessa forma, constatado o preenchimento dos requisitos do Dec. Lei nº 

911/69, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para DETERMINAR a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, assim como o de seus 

documentos, depositando-os em mãos dos procuradores da parte 

requerente.Outrossim, efetivada a liminar, cite-se a parte requerida desta 

ação, onde, querendo, poderá, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores 

apresentados pela credora fiduciária, oportunidade em que o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 

911/69.Ressalta-se, ainda, que a parte devedora fiduciante poderá 

apresentar resposta dentro de 15 (quinze) dias, contados da execução da 

liminar, mesmo que tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3º, § 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69.Defiro a utilização da exceção prevista no artigo 

212, §2º, do Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 30 de novembro de 

2016.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 27519 Nr: 509-64.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michel Astrolli Salazar, Josimar Loula Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Michel Astrolli Salazar - OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 509-64.2010.811.0044 (Código 27519)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 80, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57218 Nr: 2576-60.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Valdiva Rosa Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2576-60.2014.811.0044 (Código 57218)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que às fls. 178/184, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 180, item “a”. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 180, item “c”, consta pedido de cumprimento de sentença em 

relação aos honorários advocatícios arbitrados, de sorte que tal pedido 

deve ser processado em autos apartados, a fim de evitar tumulto 

processual.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14190 Nr: 648-89.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelcio Rosseto, Doris Ricardi Rosseto, João 

Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 648-89.2005.811.0044 (Código 14190)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito aguarda a regularização da 

representação processual há mais de 02 (dois) anos, sendo que, 

devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, a parte 

requerente pugnou pela designação de audiência de instrução.

Assim, concedo o prazo improrrogável de 10 (dez) dias para que o 

requerente cumpra o último parágrafo de fls. 107-v, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30881 Nr: 1318-20.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

Procuradora Federal do INSS - OAB:

 Processo nº: 1318-20.2011.811.0044 (Código 30881)

 Vistos.

Tendo em vista o teor do acórdão oriundo do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, que anulou a sentença anteriormente proferida nestes 

autos, SUSPENDO o feito e DETERMINO a intimação da parte requerente 

para que protocole, perante a Previdência Social, requerimento 

administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, tendo o 

INSS prazo de 90 (noventa) dias para responder a solicitação de 

pagamento do benefício pretendido, devendo ser informado referido 

protocolo aos autos.

Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, sem que a parte requerente 

tenha juntado aos autos o indeferimento administrativo, certifique-se e 

intime-se a parte requerente pessoalmente, para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Com a juntada do indeferimento administrativo, voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 01 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55552 Nr: 1442-95.2014.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jota Dionísio da Silva, Maria Aparecida Dionisio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Holzbach, Noeli Terezinha Holzbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 442-95.2014.811.0044 (Código 55552)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o requerido IRINEU ainda não foi 

citado, tampouco o ESTADO DE MATO GROSSO.

Assim, proceda-se à intimação da parte requerente para que, em 10 (dez) 

dias, promova à citação das partes acima referidas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53409 Nr: 2610-69.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2610-69.2013.811.0044 (Código 53409)

Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, através de seu representante 

legal, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 27724 Nr: 716-63.2010.811.0044

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Adão Alves Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 Processo nº: 716-63.2010.811.0044 (Código 27724)

Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o acórdão determinou que 

fosse realizada liquidação de sentença e, às fls. 171, o executado pugnou 

pela juntada do contrato de aluguel, vez que não consta dos autos, bem 

como que os recibos juntados são no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 

e o exequente apresentou planilha no valor de R$ 683,00 (seiscentos e 

oitenta e três reais).

Destarte, a fim de possibilitar a realização da liquidação de sentença, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos o instrumento contratual que fixou o valor a ser pago a título de 

aluguel.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72902 Nr: 2749-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir de Morais & Cia Ltda - ME, Valmir de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Daiani Dela Justina - OAB:20223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT

 Processo nº: 2749-16.2016.811.0044 (Código 72902)

Vistos.

Sem prejuízo da análise de preliminares em sentença, e em observância 

ao princípio da celeridade e economia processual, intimem-se as partes 

para que manifestem interesse na realização de audiência de conciliação, 

instrução ou julgamento, oportunidade em que deverão informar as provas 

que pretendem produzir em audiência, ou, ainda, eventual prova pericial, 

no prazo de 10 (dez) dias, ou, então, no julgamento antecipado da lide.

 Caso as partes solicitem a produção de prova testemunhal, determino que 

o rol de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

 Com a especificação das provas ou não havendo manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14225 Nr: 670-50.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio da Rocha, Lucila da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macotec Indústria Mecânica e Comércio Ltda, 

Vergílio de Witt, Dinea Fátima Fantinato de Witt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 670-50.2005.811.0044 (Código 14225)

Vistos.

Analisando os autos, DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO.

Intimem-se as partes para apresentarem memoriais finais, na forma 

sucessiva e no prazo legal.

Atente-se a Secretaria, pois trata-se de feito integrante da Meta 2/2016 do 

CNJ.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73952 Nr: 3153-67.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dagoberto Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3153-67.2016.811.0044 (Código 73952)

Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito.

Não havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse 

mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada 

do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo 

Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70043 Nr: 1661-40.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Alves Felipe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1661-40.2016.811.0044 (Código 70043)

Requerente: Creuza Alves Felipe

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE ajuizada por CREUZA 

ALVES FELIPE em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Recebo a emenda à inicial (fls. 30/31) por estar em conformidade com os 

preceitos legais.

Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 07/03/2017 às 14:10.

Determino, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 
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artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal.

Cite-se e intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63990 Nr: 2340-74.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenil Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2340-74.2015.811.0044 (Código 63990)

Requerente: Odenil Pereira da Silva

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE ajuizada por ODENIL 

PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Recebo a emenda à inicial (fls. 37/39) por estar em conformidade com os 

preceitos legais.

Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 07/03/2017 às 15:30.

Determino, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal.

Proceda-se às alterações necessárias no cadastro dos autos.

Cite-se e intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54145 Nr: 275-43.2014.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 275-43.2014.811.0044 (Código 54145)

Vistos.

Ante o requerimento de fls. 33, acolho a recusa e nomeio como advogada 

dativa a Drª Gisele Maróstica de Oliveira, OAB/MT nº 11.962, para atuar no 

polo passivo da demanda.

No mais, mantenho a decisão de fls. 32.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57611 Nr: 2840-77.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSdAeT, CNCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdAeT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303, Zeniamar Alves Santos - OAB:20606/A

 Processo nº: 2840-77.2014.811.0044 (Código 57611)

Vistos.

 Ante a certidão de fls. 72, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14482 Nr: 875-79.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helga Maria Braun Thomas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, Maria Aparecida Corso Martins e Silva, José 

Izidoro Corso, João Batista Martins da Silva, Carlos Silva Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Lopes Theodoro - 

OAB:139.970/SP, Giselle Batista de Oliveira - OAB:14569-A, Osvaldo 

Nilton Rossatti - OAB:219614/SP

 Processo nº 875-79.2005.811.0044 (Código 14482)

Vistos.

Encaminhem-se as cópias requeridas no ofício de fls. 241 e, após, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32267 Nr: 509-93.2012.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Simone de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulina Lopes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165

 Processo nº 509-93.2012.811.0044 (Código 32267)

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 110/111.

Proceda-se às atualizações e alterações de cadastro necessárias.
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Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, promover a citação dos novos requeridos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53016 Nr: 2230-46.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Braun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuários 

Ltda, Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A, Basf S/A, Bayer 

Crospscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janice Terezinha Andrade 

da Silva - OAB:18192-A/MT, JOSERISSE HORTENCIO DOS SANTOS 

MAIA ALENCAR - OAB:OAB/CE 23981, Paulo Eduardo Machado 

Oliveira de Barcellos - OAB:79.416/SP, Rodolfo Licurgo - 

OAB:10.144/CE

 Destarte, estando presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e regular para 

prosseguimento.Fixo como ponto controvertido a existência/inexistência 

do dano, a conduta ilícita ou imperita das partes requeridas, os danos 

suportados pelo requerente e o nexo de causalidade entre a conduta e os 

danos.Destarte, para elucidação de tais fatos, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14/02/2017, às 13:30.Defiro, ainda, a 

produção de prova documental, testemunhal e depoimento pessoal das 

partes eventualmente requeridas pelas partes. Caso haja requerimento de 

depoimento pessoal pela parte contrária, ficam as partes desde já 

intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do 

Código de Processo Civil.As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte.As testemunhas que 

residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde 

residirem, através de Carta Precatória.Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Sem prejuízo, 

manifestem-se as partes acerca do pedido de prova emprestada 

formulado pela requerida BAYER S/A às fls. 371, bem como certifique-se 

a Sra. Gestora quanto à citação e apresentação de contestação pela 

requerida BASF S/A.Com as manifestações, retornem os autos conclusos 

para deliberações.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74340 Nr: 3313-92.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Libório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3313-92.2016.811.0044 (Código 74340)

Requerente: Maria Aparecida Libório

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE ajuizada por MARIA 

APARECIDA LIBÓRIO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 07/03/2017 às 15:30.

Determino, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal.

Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 

10 (dez) dias o envio da documentação completa do requerimento 

administrativo formulado pela parte autora, bem como, informações a 

respeito do benefício pleiteado.

Cite-se e intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74341 Nr: 3314-77.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izo de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio 

a médica Dra. SIMONE DIONISIO DA SILVA, CRM 8.755/MT, que atende no 

nesta cidade de Paranatinga/MT, para realização da perícia. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação, pelo prazo de 15 (quinze) dias.Concluídas 

as diligências, retornem os autos conclusos para deliberações.Defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita.Oficie-se à Agência 

local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 10 (dez) dias o 

envio da documentação completa do requerimento administrativo 

formulado pela parte autora, bem como, informações a respeito do 

benefício pleiteado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com as cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71226 Nr: 2109-13.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Zeidler, Ires Marta de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2109-13.2016.811.0044 (Código 71226)

Vistos.

Considerando o equívoco noticiado pela certidão de fls. 44, intime-se o Sr. 

Oficial de Justiça para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à 

devolução dos valores recebidos à Central de Mandados.

 Com o comprovante de devolução, expeça-se nova guia, desta vez, 

observando-se o valor adequado ao cumprimento da diligência do feito e 

distribua-se o mandado de maneira vinculada ao mesmo Oficial de Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51651 Nr: 853-40.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Ki-Joia 

Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 853-40.2013.811.0044 (Código 51651)

Vistos.

Trata-se de pedido de busca de endereço da parte requerida, no sistema 

INFOJUD, formulado pela parte requerente às fls. 49.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Pois bem, é sabido e ressabido que cabe à parte requerente realizar 

diligências para localizar o endereço da parte requerida.

Assim, compete a parte requerente promover todas as diligências no 

sentido de localizar o requerida, não se justificando que o requerente 

transfira integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o requerido.

 A intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a 

órgãos públicos ou empresas privadas solicitando informações sobre o 

endereço da parte requerida, deve ser medida excepcional, somente 

realizada após efetiva comprovação do exaurimento das diligências 

possíveis pela parte requerente, o que não se deu no presente caso.

Ademais, a CNGC, no item 2.16.1, dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 De outro norte, o INFOJUD diz respeito a informações sigilosas, sendo 

que não se vislumbra a referida situação nos autos, haja vista não 

tratar-se de quebra de sigilo.

Intime-se a parte requerente para, em 10 (dez) dias, indicar novo 

endereço da parte requerida para tentativa de citação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73242 Nr: 2869-59.2016.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Gabriel, Marli Gabriel, Rodrigo Gabriel, VAAG, 

Márcia Aguilar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Douglas Roberto Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2869-59.2016.811.0044 (Código 73242)

 Vistos.

Compulsando detidamente o feito, denota-se que a petição inicial não 

preencheu os requisitos contidos no artigo 319, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a qualificação dos herdeiros não 

observou a ordem de vocação hereditária disposta no artigo 1.829 do 

Código Civil.

 Dessa forma, intime-se o requerente para, nos termos dos artigos 319, II, 

e 320 do Código de Processo Civil e 1.829 do Código Civil, EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71399 Nr: 2181-97.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO LEMES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2181-97.2016.811.0044 (Código 71399)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que o requerente informou que providenciou 

a expedição de notificação extrajudicial da parte requerida, todavia, no 

aviso de recebimento de fls. 28-v, consta a informação “não existe o nº”.

 Diante disso, intime-se a parte autora para, na pessoa de seu patrono, 

EMENDAR A INICIAL (artigo 2º, §2º c/c artigo 3º, caput, do Decreto Lei nº 

911/69 e artigo 319, do Código de Processo Civil), corrigindo os vícios 

acima elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

nos termos do artigo 321, §1º, do mesmo Código.

Após, conclusos para juízo de recebimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66516 Nr: 253-14.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Cesar Thesing, EUGÊNIO THESING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 253-14.2016.811.0044 (Código 66516)

Vistos.

Considerando o equívoco noticiado pela certidão de fls. 49, intime-se o Sr. 

Oficial de Justiça para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à 

devolução dos valores recebidos à Central de Mandados.

 Com o comprovante de devolução, expeça-se nova guia, desta vez, 

observando-se o valor adequado ao cumprimento da diligência do feito e 

distribua-se o mandado de maneira vinculada ao mesmo Oficial de Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51020 Nr: 197-83.2013.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Ines Johann Bevilacqua, Darcy 

Bevilacqua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Feitosa Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 197-83.2013.811.0044 (Código 51020)

Vistos.

1. Homologo o laudo de avaliação de fls. 41/43.

2. Com fundamento no artigo 730 do Código de Processo Civil/2015, 

DETERMINO A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO para ALIENAÇÃO DOS 

BENS PENHORADOS, conforme descrição em anexo, feita pela Gestora 

Judiciária.

3. NOMEIO, com fundamento no artigo 883 do CPC/2015, para o encargo 

os Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, Leiloeira Pública Oficial 

matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22, e JOABE BALBINO DA 

SILVA, Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 

29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013, 

ressaltando que referidos leiloeiros estarão compromissados quando da 

sua intimação deste despacho.

4. Intimem-se os leiloeiros para que indiquem data para a realização do 

leilão e retornem os autos conclusos para deliberações.

5. Encaminhem-se as informações acerca do andamento processual ao 

Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74178 Nr: 3235-98.2016.811.0044

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFdSN, WGdS, Valdenil Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3235-98.2016.811.0086 (Código 74178)

Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Citem-se eventuais interessados, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para que se considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 

257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Oficie-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que informe possível ativo 

financeiro em nome de MARTILIO ALVES DE SOUZA.

Com a vinda das informações, dê-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30886 Nr: 1323-42.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir de Morais & Cia Ltda - ME, Valmir de 

Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1323-42.2011.811.0044 (30886)

Vistos.

 Cumpra-se o despacho anterior.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54075 Nr: 204-41.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora de Souza Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 174-06.2014.811.0044 (Código 54045)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 128/134, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 125. Oficie-se o 

executado para que cumpra a determinação judicial, procedendo à 

incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de pagamento, sob 

pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 126/127, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua atuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54979 Nr: 999-47.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Carolina Marques Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº: 999-47.2014.811.0044 (Código 54979)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 186/190, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 183. Oficie-se o 

executado para que cumpra a determinação judicial, procedendo à 

incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de pagamento, sob 

pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 184/185, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua atuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54867 Nr: 917-16.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 917-16.2014.811.0044 (Código 54867)Vistos.Cuida-se de 

pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme o artigo 509, 

I, do Código de Processo Civil.Entretanto, compulsando os autos, verifico 

que, às fls. 122/126, a parte exequente trouxe os cálculos do valor que 

entende devido, de modo que, sendo possível a apuração do valor através 

de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 509, §2º, do novo códex.Destarte, 

determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da ação 

para Cumprimento de Sentença.Na sequência, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil.Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido 

de fls. 119. Oficie-se o executado para que cumpra a determinação 

judicial, procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.Às fls. 120/121, consta 

pedido de cumprimento de sentença em apartado, em relação aos 

honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à sua atuação 

corretamente, conforme o pedido.Proceda-se a Secretaria ao 

desentranhamento das fls. 127/142, e posterior entrega ao subscritor de 

fls. 123-v, mediante recibo nos autos, visto que se tratam de mera 

reprodução das peças já constantes no processo. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 30 

de novembro de 2016. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53931 Nr: 61-52.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciane Maria Thomaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 61-52.2014.811.0044 (Código 53931)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 332/338, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 329. Oficie-se o 

executado para que cumpra a determinação judicial, procedendo à 

incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de pagamento, sob 

pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 330/331, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua atuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53903 Nr: 31-17.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magnólia Campanha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 31-17.2014.811.0044 (Código 53903)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.
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Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 124/130, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 121. Oficie-se o 

executado para que cumpra a determinação judicial, procedendo à 

incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de pagamento, sob 

pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 122/123, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua atuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30367 Nr: 806-37.2011.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregório da Cruz Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A/MT, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 806-37.2011.811.0044 (Código 30367)

Vistos.

Intimem-se os exequentes, pessoalmente, para promoverem o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50393 Nr: 1910-30.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Barbosa de Arruda Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Destarte, ante a ausência de legitimidade passiva do requerido BANCO 

FINASA S/A, DETERMINO sua exclusão do polo passivo deste processo e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, em relação a ele, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Anote-se a exclusão.De outra banda, DEFIRO a emenda à inicial de fls. 

147.Proceda-se às alterações necessárias, com a anotação do novo 

patrono (fls. 148). Sem prejuízo, vislumbrando a possibilidade de decisão 

pelas próprias partes, DETERMINO a REMESSA deste feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos.Intime-se a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, do Código de Processo Civil) e 

cite-se a parte requerida ITAUCARD FINANCEIRA – BANCO ITAUCARD 

S.A.Na eventualidade de não satisfação das necessidades dos 

envolvidos por meio das técnicas da conciliação ou mediação, retorne os 

autos conclusos para deliberações.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74309 Nr: 3297-41.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vania Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Pereira Nunes Filho - 

OAB:21015/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3297-41.2016.811.0044 (Código 74309)

Requerente: Vania Pereira da Silva

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE ajuizada por VANIA 

PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 07/03/2017 às 15:10.

Determino, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal.

Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 

10 (dez) dias o envio da documentação completa do requerimento 

administrativo formulado pela parte autora, bem como, informações a 

respeito do benefício pleiteado.

Cite-se e intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50236 Nr: 1761-34.2012.811.0044

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Rosangela Satana Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisberto Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Sanches - OAB:3.510-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonino Moura Borges - 

OAB:839-A/MS
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 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que sejam intimados os advogados das partes para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca do valor apresentado a título 

de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14557 Nr: 940-74.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Edio Sandrini Junior, Kleia Amorim Sandrini, 

Edio Sandrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Versan Hadad, Agropecuária Chapada 

dos Guimarães S/A, Fredimport - Frederico Importações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enier Martins Junior - 

OAB:6336/MT, Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Quintana Rydlewski 

- OAB:1723-A/MS

 Processo nº: 940-74.2005.811.0044 (Código 14557)

Vistos.

Considerando o lançamento equivocado do andamento no Sistema Apolo, 

referente à audiência realizada no dia 30/11/2016, chamo o feito à ordem 

para tornar sem efeito a decisão publicada, passando a constar:

 “Vistos. Defiro o pedido da parte requerida. Saem as partes intimadas 

para apresentarem memoriais finais, na forma sucessiva, no prazo legal. 

Na sequência, retornem os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 05 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 918 Nr: 1056-61.1997.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irma Cigana Beck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alberto Machado Beck, Maria 

Elenice Bevilacqua Beck, Alexandre Bevilacqua Beck, Helena Bevilacqua 

Beck, Giovani Bevilacqua Beck, José Alberto Bevilacqua Beck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Norberto Belmonte 

Vieira - OAB:32906/RS, Eduardo de Assis Brasil Rocha - 

OAB:19682/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Ribeiro Martins. 

- OAB:4112, Alessandro Ribeiro Martins - OAB:4.112/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que sejam intimados os patronos das partes para 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias se estão de acordo com os 

valores referentes aos honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25226 Nr: 1258-18.2009.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Caetano Noceti, Espólio de Benedita Peres, 

Ofélia Nocete Tomazelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Predicon Construções Civis Ltda, Delmar Saul 

Salton, Alcy Francisco de Souza, Estado de Mato Grosso, Maria Eugênia 

Pontes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Roberto Dalmagro - 

OAB:MT/12.205A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada o Defenfor 

Público, para que no prazo de 05 (cinco) dias retifique a qualificação da 

parte requerida na peça de defesa de fls. 207/208, conforme r. decisão de 

fls. 217/220.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25262 Nr: 1294-60.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariano Amauri Calvo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luanderson Manoel Pereira Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aires de Melo - 

OAB:17.058/MT, Edmar de Jesus Rodrigues - OAB:10438/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos com a finalidade de que seja intimado os advogados das partes para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54843 Nr: 898-10.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 898-10.2014.811.0044 (Código 54843)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 178/181, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 175. Oficie-se o 

executado para que cumpra a determinação judicial, procedendo à 

incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de pagamento, sob 

pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 176/177, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua atuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73287 Nr: 2880-88.2016.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guido Nelson Schmitt, Realda Teresinha Schmitt, Rafael 

Cristiano Schmitt, Yonara Claudia Riscarolli Schmitt, Lindomar Kehrwald, 

Rosela Schmitt Kehrwald, Ricardo Schmitt, Marciane Trelow Schmitt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewski 

- OAB:12972-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2880-88.2016.811.0044 (Código 73287)

 Vistos.

Acolho a emenda à inicial de fls. 261/273.

Analisando atentamente aos autos, denota-se que, mesmo intimados a 

emendarem a inicial, os requerentes não cumpriram de maneira integral a 

ordem judicial anterior.

Isso porque não foi indicado o valor que pretendem receber a título de 

indenização por danos morais; não juntaram a íntegra do contrato, pois, às 

fls. 268-v, que é a última folha, verifica-se o seguinte teor: “... e, e) que 

desde já requerem e autorizam o Serviço Registral Imobiliário competente a 

efetuar todos os registros e averbações que julgar”, sendo que no rodapé 

da página consta a informação “continua na página 15”, a qual não se 

encontra nos autos; não foi juntada a notificação extrajudicial enviada à 

parte requerida devidamente assinada pelos requerentes, juntando, tão 

somente, o aviso de recebimento assinado.

Destarte, intimem-se os requerentes para, nos termos dos artigos 319, II e 

320 do Código de Processo Civil, EMENDAREM A INICIAL, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, juntando aos autos o contrato por 

inteiro, cópia da notificação que foi efetivamente enviada à parte requerida 

e indicação do valor a título de danos morais, sob pena de indeferimento, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para juízo de recebimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73935 Nr: 3144-08.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Cristiano Rancin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, constatado o preenchimento dos requisitos do Dec. Lei nº 

911/69, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para DETERMINAR a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, assim como o de seus 

documentos, depositando-os em mãos dos procuradores da parte 

requerente.Outrossim, efetivada a liminar, cite-se a parte requerida desta 

ação, onde, querendo, poderá, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores 

apresentados pela credora fiduciária, oportunidade em que o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 

911/69.Ressalta-se, ainda, que a parte devedora fiduciante poderá 

apresentar resposta dentro de 15 (quinze) dias, contados da execução da 

liminar, mesmo que tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3º, § 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69.Defiro a utilização da exceção prevista no artigo 

212, §2º, do Código de Processo Civil.Indefiro o pedido de expedição de 

ofícios constante das fls. 05/05-v, item e, tendo em vista que a posse e 

propriedade do veículo ainda não estão consolidadas em favor da parte 

requerente, bem como a fim de evitar a alienação prematura do veículo 

pelo credor fiduciário.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54972 Nr: 992-55.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josinete Cândida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 992-55.2014.811.0044 (Código 54972)Vistos.Cuida-se de 

pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme o artigo 509, 

I, do Código de Processo Civil.Entretanto, compulsando os autos, verifico 

que, às fls. 131/136, a parte exequente trouxe os cálculos do valor que 

entende devido, de modo que, sendo possível a apuração do valor através 

de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 509, §2º, do novo códex.Destarte, 

determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da ação 

para Cumprimento de Sentença.Na sequência, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil.Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido 

de fls. 128. Oficie-se o executado para que cumpra a determinação 

judicial, procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.Às fls. 129/130, consta 

pedido de cumprimento de sentença em apartado, em relação aos 

honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à sua atuação 

corretamente, conforme o pedido.Proceda-se a Secretaria ao 

desentranhamento das fls. 137/152, e posterior entrega ao subscritor de 

fls. 131-v, mediante recibo nos autos, visto que se tratam de mera 

reprodução das peças já constantes no processo. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 30 

de novembro de 2016. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53950 Nr: 80-58.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clenio Antonio Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165

 Processo nº: 80-58.2014.811.0044 (Código 53950)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 185/186, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.
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 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 184. Oficie-se o 

executado para que cumpra a determinação judicial, procedendo à 

incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de pagamento, sob 

pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 187/192, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua atuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51950 Nr: 1149-62.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Barbosa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Severino da Silva - 

OAB:12.747/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1149-62.2013.811.0044 (Código 51950)

Vistos.

Indefiro, por ora, o pedido de fls. 72, tendo em vista que o requerente não 

indicou qual o código da ação revisional, tampouco pugnou pelo 

reconhecimento de conexão entre as demandas.

Destarte, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63463 Nr: 2086-04.2015.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multi Ferramentas - Multi Comércio de Ferramentas Ltda 

- EPP, Claudio David Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Figueira Industria de Artefatos de Metais Ltda, 

Atlanta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2086-04.2015.811.0044 (Código 63463)

Vistos.

 Indefiro o requerimento de fls. 51, vez que não há comprovação nos 

autos de que foram esgotados todos os meios de citação do requerido 

MULTI FERRAMENTAS – MULTI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP, 

vez que consta dos autos apenas 01 (uma) tentativa de citação por carta, 

ressaltando-se que a citação por edital é medida extrema e só deve ser 

utilizada quando a parte requerente não lograr êxito para localização da 

parte requerida.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo a necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54841 Nr: 896-40.2014.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nathany Assis Bonattia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 896-40.2014.811.0044 (Código 54841)Vistos.Cuida-se de 

pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme o artigo 509, 

I, do Código de Processo Civil.Entretanto, compulsando os autos, verifico 

que, às fls. 180/182, a parte exequente trouxe os cálculos do valor que 

entende devido, de modo que, sendo possível a apuração do valor através 

de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 509, §2º, do novo códex.Destarte, 

determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da ação 

para Cumprimento de Sentença.Na sequência, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil.Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido 

de fls. 179. Oficie-se o executado para que cumpra a determinação 

judicial, procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.Às fls. 177/178, consta 

pedido de cumprimento de sentença em apartado, em relação aos 

honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à sua atuação 

corretamente, conforme o pedido.Proceda-se a Secretaria ao 

desentranhamento das fls. 183/202, e posterior entrega ao subscritor de 

fls. 181-v, mediante recibo nos autos, visto que se tratam de mera 

reprodução das peças já constantes no processo. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 30 

de novembro de 2016. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54045 Nr: 174-06.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Allan Fortini Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 174-06.2014.811.0044 (Código 54045)Vistos.Cuida-se de 

pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme o artigo 509, 

I, do Código de Processo Civil.Entretanto, compulsando os autos, verifico 

que, às fls. 98/104, a parte exequente trouxe os cálculos do valor que 

entende devido, de modo que, sendo possível a apuração do valor através 

de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 509, §2º, do novo códex.Destarte, 

determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da ação 

para Cumprimento de Sentença.Na sequência, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil.Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido 
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de fls. 95. Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.Às fls. 96/97, consta 

pedido de cumprimento de sentença em apartado, em relação aos 

honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à sua atuação 

corretamente, conforme o pedido.Proceda-se a Secretaria ao 

desentranhamento das fls. 105/129, e posterior entrega ao subscritor de 

fls. 98-v, mediante recibo nos autos, visto que se tratam de mera 

reprodução das peças já constantes no processo. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 30 

de novembro de 2016. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53665 Nr: 2860-05.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165

 Processo nº: 2860-05.2013.811.0044 (Código 53665)Vistos.Cuida-se de 

pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme o artigo 509, 

I, do Código de Processo Civil.Entretanto, compulsando os autos, verifico 

que, às fls. 186/192, a parte exequente trouxe os cálculos do valor que 

entende devido, de modo que, sendo possível a apuração do valor através 

de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 509, §2º, do novo códex.Destarte, 

determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da ação 

para Cumprimento de Sentença.Na sequência, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil.Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido 

de fls. 183. Oficie-se o executado para que cumpra a determinação 

judicial, procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.Às fls. 184/185, consta 

pedido de cumprimento de sentença em apartado, em relação aos 

honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à sua atuação 

corretamente, conforme o pedido.Proceda-se a Secretaria ao 

desentranhamento das fls. 193/211, e posterior entrega ao subscritor de 

fls. 186-v, mediante recibo nos autos, visto que se tratam de mera 

reprodução das peças já constantes no processo. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 30 

de novembro de 2016. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53799 Nr: 3002-09.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir José Vidori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3002-09.2013.811.0044 (Código 53799)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 189/195, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 186/186-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 187/188, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua atuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14235 Nr: 678-27.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Stuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmini Facioli, João Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 678-27.2005.811.0044 (Código 14235)

Vistos.

Oficie-se ao CRI local para registro da aquisição de propriedade, fazendo 

constar no mandado a identificação do imóvel e o endereço completo do 

usucapiente, bem como deverá ser encaminhado cópia da sentença, da 

certidão em trânsito em julgado, dos documentos pessoais, certidão de 

casamento, georreferenciamento e todos os demais necessários que 

estejam no feito.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23211 Nr: 1989-48.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Malinovski, Barbara Kmiecik Malinovski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Fava de Figueiredo, Ernesto Faria de 

Figueiredo Filho, Evangelista Stellato, Waldemar Possato, Leonora Vidoti 

Possato, Roberto Possato, Vilma Baquetti Possato, Isabel Cristina Possato 

Bertolino, Valdir Antonio Bertolino, Mamede Stellato, Ignes Pazinato, Ledi 

João Passinato, Sandra Maria Ortiz Passinato, Sueli de Andrade, Eliane 

Terezinha Passinato dos Santos, Olavo Pedro Passinato, Isolda Sohafer 
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Passinato, Ledo José Passinato, Cristina de Fátima Passinato, Paulinho 

José Passinato, Paulo Leoncio Amorim dos Santos, José Stellato, Lauro 

Stellato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1989-48.2008.811.0044 (Código 23211)

Vistos.

O pedido de fls. 181 já foi indeferido às fls. 177.

Assim, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65088 Nr: 2762-49.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alcântara da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 Processo nº 2762-49.2015.811.0044 (Código 65088)

Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 15/16, vez que se trata de mera irresignação 

quanto ao mérito da sentença.

Sem prejuízo, defiro o pedido de habilitação de herdeiros de fls. 17/46, 

todavia, ressalto que a sentença, a referida petição, bem como este 

despacho deverão ser trasladados aos autos principais.

Procedam-se às atualizações e alterações de cadastro necessárias.

Certifique-se o trânsito em julgado, proceda-se aos traslados e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14198 Nr: 654-96.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Raiter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, Maria Aparecida Corso Martins e Silva, José 

Izidoro Corso, João Batista Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Lopes Theodoro - 

OAB:139.970/SP, Giselle Batista de Oliveira - OAB:14569-A, Josimar 

Loula Filho - OAB:14290/MT, Osvaldo Nilton Rossatti - 

OAB:219614/SP

 Processo nº 654-96.2005.811.0044 (Código 14198)

Vistos.

Analisando os autos, DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO.

Intimem-se as partes para apresentarem memoriais finais, na forma 

sucessiva e no prazo legal.

Atente-se a Secretaria, pois trata-se de feito integrante da Meta 2/2016 do 

CNJ.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57802 Nr: 2979-29.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcelina Pinto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Barbosa de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420b, Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 Processo nº: 2979-29.2014.811.0044 (Código 57802)

Vistos.

 Ante a certidão de fls. 59, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14495 Nr: 886-11.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Minino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, Maria Aparecida Corso Martins e Silva, José 

Izidoro Corso, João Batista Martins da Silva, João Honório do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Lopes Theodoro - 

OAB:139.970/SP, Giselle Batista de Oliveira - OAB:14569-A, Osvaldo 

Nilton Rossatti - OAB:219614/SP

 Ante o exposto, ARBITRO os honorários do perito nomeado nestes autos 

em R$ 27.980,00 (vinte e sete mil novecentos e noventa e oito 

reais).Intimem-se.Cumpra-se as determinações de fls. 176/180.Expeça-se 

o necessário, com as cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 30 de novembro 

2016.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 473-46.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arildo Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP, ROBERTA DE CASTRO PAULA - 

OAB:269029

 Processo nº 473-46.2015.811.0044 (Código 59909)

Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 30. Proceda-se ao cadastro do novo advogado.

Após o devido cadastro dos novos advogados, intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo in albis, intime-se a parte exequente pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14470 Nr: 866-20.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osório de Almeida Nascimento Costa, Maria Cristina 

Pizarro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Brasimac S/A 

Eletrodomésticos, Joel Teixeira da Silva, Lindomar Bett, JOSÉ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Marvulle - OAB:3110, 

Lílian Maria de Almeida - OAB:4.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicel Anésio Titto - 

OAB:89.798-SP, MARCO AURÉLIO DE BARROS MONTENEGRO - 

OAB:45.666/SP

 Processo nº: 2005/241 (Código 14470)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por MARIA CRISTINA 

PIZARRO COSTA e OSÓRIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA em face 

de JOSÉ FERNANDES, JOEL TEIXEIRA DA SILVA, LINDOMAR BETT e 

BRASIMAC AGROPECUÁRIA S/A, todos qualificados nos autos.

Às fls. 283/284, foi proferida decisão, declarando a ilegitimidade da 

requerida BRASIMAC para figurar no polo passivo da demanda, visto que 

seus direitos possessórios sobre a área usucapienda foram vendidos 

para a empresa TAUÁ BIODIESEL LTDA, bem como declarada a 

incompetência do Juízo da Comarca de Brueri/SP (juízo da falência) e 

remetendo os autos a este Juízo, tendo em vista que o bem imóvel se 

localiza no município de Gaúcha do Norte/MT.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Reconhecida a ilegitimidade passiva para a causa da requerida BRASIMAC 

AGROPECUÁRIA S/A, DETERMINO sua exclusão do polo passivo deste 

processo e sua substituição pela requerida TAUÁ BIODIESEL LTDA.

Anote-se as alterações, bem como proceda-se à troca da capa dos autos, 

que há muito encontra-se desgastada.

Após cumpridas as determinações, considerando que o feito encontra-se 

em grau de recurso, o qual não foi analisado anteriormente ante a 

alegação de incompetência (fls. 272), remetam-se os autos à 2ª Câmara 

Cível, para processamento e julgamento da apelação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14255 Nr: 692-11.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wonilbaldo Brutscher, Sonia Brutscher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, Maria Aparecida Corso Martins e Silva, José 

Izidoro Corso, João Batista Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Processo nº: 692-11.2005.811.0044 (Código 14255)

Vistos.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, para que, 

no prazo de 20 (vinte) dias, envie a este Juízo as cópias das matrículas 

indicadas no ofício de fls. 219/221, bem como preste informações acerca 

dos bloqueios judiciais efetuados nas referidas matrículas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73914 Nr: 3134-61.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suenyr Auxiliadora de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Cleto Bier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3.889 /MT

 Processo nº: 3134-61.2016.811.0044 (Código 73914)

Vistos.

Tendo em vista que a missiva não se fez acompanhar das peças 

essenciais ao seu cumprimento, oficie-se ao juízo deprecante para que 

envie cópia da decisão que determinou o cumprimento das determinações 

pela testemunha, bem como sua oitiva neste Juízo, juntamente com os 

demais documentos exigidos na CNGC, sob pena de devolução sem 

cumprimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62005 Nr: 1463-37.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elder Kennidy de Almeida 

Santos - OAB:18890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165

 Destarte, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntem aos autos a documentação pertinente a respeito do regime de 

contratação da requerente, a fim de verificar se este Juízo é competente 

ou não para apreciação da matéria.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 01 de dezembro de 

2016.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23168 Nr: 1946-14.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Adelvan da Costa Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meca Agropecuária Ltda, Sérgio Paulo de 

Moraes Garcia Júnior, Adauto Nogueira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1938-A/MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443, Tassio 

Vinicius gomes de Azevedo - OAB:13948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1946-14.2008.811.0044 (Código 23168)

Vistos.

Antes de sanear o feito, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 10 

(dez) dias, sobre o pedido de assistência formulado às fls. 385/386.

Na sequência, retornem os autos conclusos para saneamento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 01 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 27962 Nr: 956-52.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora do INSS - OAB:3833

 Processo nº: 956-52.2010.811.0044 (Código 27962)

 Vistos.

Tendo em vista o teor do acórdão oriundo do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, que anulou a sentença anteriormente proferida nestes 

autos, SUSPENDO o feito e DETERMINO a intimação da parte requerente 

para que protocole, perante a Previdência Social, requerimento 

administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, tendo o 

INSS prazo de 90 (noventa) dias para responder a solicitação de 

pagamento do benefício pretendido, devendo ser informado referido 

protocolo aos autos.

Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, sem que a parte requerente 

tenha juntado aos autos o indeferimento administrativo, certifique-se e 

intime-se a parte requerente pessoalmente, para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Com a juntada do indeferimento administrativo, voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 01 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64182 Nr: 2433-37.2015.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Juan Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2433-37.2015.811.0044 (Código 64182)

Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Alto Xingú - SICREDI

Requerido: Rodrigo Juan Flaviano Vieira

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGÚ - SICREDI em 

face de RODRIGO JUAN FLAVIANO VIEIRA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Alega a parte requerente que celebrou com a requerida contrato de 

“contrato de concessão e limite de crédito pré-aprovado canais Sicredi”, 

nº B40331747-7, no valor de R$ 13.956,20 (treze mil, novecentos e 

cinquenta e seis reais e vinte centavos), para pagamento em 24 (vinte e 

quatro) prestações, as quais não foi quitadas pela parte requerida.

 Às fls. 43, a inicial foi recebida.

Às fls. 49, a parte requerida foi devidamente citada, contudo, deixou 

transcorrer in albis o prazo concedido para resposta, conforme certidão 

de fls. 50.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGÚ – SICREDI, com o 

escopo de obter, a partir de título carente de eficácia executiva, a 

condenação da parte requerida ao pagamento de determinada quantia em 

dinheiro.

Analisando os autos, verifico que a parte requerida foi devidamente 

citada. Contudo, não apresentou contestação no prazo legal, conforme 

certificado nos autos às fls. 50, razão pela qual DECRETO SUA REVELIA, 

nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

 Não obstante o reconhecimento da revelia, o que, por si só, já faz gerar a 

presunção de veracidade do direito alegado pelo autor, no caso vertente, 

verifico que a matéria constitutiva do direito apresentado aos autos pela 

parte requerente conduz à procedência do pedido, vez que consta nos 

autos, às fls. 37-v/41, o contrato celebrado entre as partes.

Quanto ao direito, estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que 

“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em 

prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do 

devedor capaz.”

Dispõe, ainda, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I e II, que, 

quanto ao ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo 

de seu direito e, ao réu, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do 

direito do autor.

No caso em análise, o requerente demonstrou o fato constitutivo de seu 

direito, consubstanciado no contrato celebrado entre as partes, vez que, 

em sede de ação monitória, se desincumbiu de seu ônus probatório 

mediante a apresentação de “início de prova de escrita”, o que, conforme 

já afirmado, ocorreu mediante a apresentação do contrato celebrado entre 

as partes (fls. 37-v/41).

Neste sentido já se pronunciou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Ação Monitória. Cheque prescrito. Apresentado pelo autor o cheque, o 

ônus da prova da inexistência do débito cabe ao réu. A prova inicial, 

municiada pelo cheque, é o bastante para a comprovação do direito do 

autor ao crédito reclamado, cabendo ao lado adverso demonstrar, 

eficazmente, o contrário (REsp. nº 285.223-MG, Min. Rel. : Aldir 

Passarinho Jr., DJU 5.11.01)

 De outro lado, conforme salientado supra, o ônus probatório recai sobre a 

parte requerida, incumbindo a esta, nos termos do artigo 373, II, do Código 

de Processo Civil, comprovar suas alegações e, por conseguinte, 

desconstituir a força monitória do documento apresentado pelo autor, o 

que não restou demonstrado no vertente caso.

Assim, considerando as lições colimadas, o pedido do autor merece 

acolhimento, devendo o título em que se funda a ação ser revestido de 

força executiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão monitória formulada 

pelo COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO ALTO XINGÚ - SICREDI em face de RODRIGO JUAN FLAVIANO VIEIRA, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por 

consequência, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, 

prosseguindo-se os autos nos termos do Livro II, Título I, Capítulo I, do 

Código de Processo Civil, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a 

partir da emissão da nota, e juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao 

mês e correção monetária, pelo INPC, a contar da citação.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor atualizado do 

débito, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, arbitro 

em 10% (dez por cento).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 01 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28596 Nr: 1593-03.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celestino Rodrigues da Silva, Irene Jorge da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair dos Santos, Tarick Amaral Farah, José 

Adelvan da Costa Monteiro, Espolio de João Castilho, Evilásio João 

Maldonado, Máquinas Agricolas Romi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 Processo nº: 1593-03.2010.811.0044 (Código 28956)

Vistos.

Analisando detidamente os autos, primeiramente, constato que, o 

requerido TARICK apresentou contestação às fls. 299/306, bem como que 

a certidão de fls. 704 faz menção apenas à entrega do mandado aos 

funcionários dos requeridos ESPÓLIO DE JOÃO CASTILHO e EVILÁSIO 

JOÃO MALDONADO, nada indicando quanto aos outros requeridos, de 

modo que a certidão de fls. 707 deve ser corrigida.

Sem prejuízo, intimem-se as partes requerentes para, no prazo de 10 

(dez) dias, promoverem a citação dos requeridos faltantes, bem como, 

querendo, apresentarem réplica e manifestarem-se sobre o pedido de 

conexão.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 01 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25226 Nr: 1258-18.2009.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Caetano Noceti, Espólio de Benedita Peres, 

Ofélia Nocete Tomazelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Predicon Construções Civis Ltda, Alcy 

Francisco de Souza, Estado de Mato Grosso, Delmar Saul Salton, Maria 

Eugênia Pontes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Roberto Dalmagro - 

OAB:MT/12.205A

 Processo nº 1258-18.2009.811.0044 (Código 25226)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

ajuizada pelo ESPÓLIO DE CAETANO NOCETI e BENEDITA PERES em face 

de PREDISON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, DELMAR SUL SALTON, ALCY 

FRANCISCO DE SOUZA, MARIA EUGÊNCIA PONTES PEREIRA e ESTADO 

DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 249, foi determinada a intimação pessoal dos exequentes para 

promover o andamento do feito.

Às fls. 251/251-v, carta de intimação pessoal com aviso de recebimento.

Às fls. 252, certidão de que decorreu o prazo concedido sem 

manifestação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbia para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, determinada sua intimação pessoal, manteve-se inerte, 

conforme se extrai dos autos, sendo que o feito encontra-se paralisado 

há mais de 90 (noventa) dias.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que parte exequente deliberadamente deixou de 

promover os atos processuais que lhe incumbia, apesar de sua 

representante legal ter sido pessoalmente intimada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas e despesas processuais se houverem, pela parte exequente.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 01 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 27185 Nr: 175-30.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina Gouveia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

Procuradora Federal do INSS - OAB:

 Processo nº: 175-30.2010.811.0044 (27185)

Vistos.

 Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 02 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50451 Nr: 1967-48.2012.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santina Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - Procurador Federal/MT - OAB:Mat. 1873226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 Portanto, em razão de sua intempestividade (fls. 22), a rejeição dos 

embargos de declaração é medida que se impõe. Neste sentido:Ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo recursal 

é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico o não 

conhecimento do recurso. Logo, nenhum reparo merece a decisão que 

nega seguimento aos embargos de declaração interpostos 

intempestivamente. 2.Recurso desprovido. Encontrado em:77 - 4/12/2014 

Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no(a) Agravo de 

Instrumento AGR2. STM - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBDEC 

1811220117070007 DF 0000181-12.2011.7.07.0007 (STM). Data de 

publicação: 04/12/2014. Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

Intempestividade - Ocorrência - Recurso protocolizado seis dias após o 

prazo peremptório de cinco dias, previsto no art. 536 do CPC, não 

suplantando o juízo de admissibilidade recursal - Embargos de declaração 

não conhecidos. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 221915920118260000 

SP 0022191-59.2011.8.26.0000 (TJ-SP). Data de publicação: 

17/01/2014.Desta feita, ante a ausência dos requisitos necessários ao 

conhecimento do recurso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E 

NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos do artigo 1022 do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 02 de 

dezembro de 2016. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55576 Nr: 1454-12.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Aparecida Rodrigues de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1454-12.2014.811.0044 (Código 55576)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.
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Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 131/135, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 128/128-v. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Às fls. 129/130, consta pedido de cumprimento de sentença em apartado, 

em relação aos honorários advocatícios arbitrados, assim, proceda-se à 

sua autuação corretamente, conforme o pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57219 Nr: 2577-45.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena de Oliveira Martins Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2577-45.2014.811.0044 (Código 57219)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 122, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 122, item A. 

Oficie-se o executado para que cumpra a determinação judicial, 

procedendo à incorporação de 11,98% decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro para URV, na próxima folha de 

pagamento, sob pena de ser fixada multa diária.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68709 Nr: 1153-94.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Herberts

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir José Michels - 

OAB:6595-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1153-94.2016.811.0044 (Código 68709)

Vistos.

Indefiro o pedido de expedição de ofício para que o Cartório de Registro de 

Imóveis proceda à ratificação da averbação constante na matrícula nº 612 

do RGI de Paranatinga, tendo em vista que é diligência que compete à 

parte exequente, nos temos do artigo 844 do Código de Processo Civil, in 

verbis:

Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao 

exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro 

competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N° 17/2016-DF

 O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO, DR. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES, no uso de suas 

atribuições legais, tornar público o resultado definitivo do Processo 

Seletivo de Estagiário de Nível Superior na Comarca de Peixoto de 

Azevedo:

 CANDIDATOS APROVADOS (por classificação)

Legenda: CL= Classificação PF= Pontuação Final

CL INSCRIÇÃO NOME PF

01 03 MACIEL OLIVEIRA CASTRO 67,5

02 13 JEFFERSON DE PAULA 65,0

03 10 GERLAINE ABREU DOS SANTOS 62,5

04 04 LUCAS H.VIEIRA DE ABREU 57,5

05 08 FLAVIA MORAES DE SOUZA 55,0

06 07 ELLEN RAMOS LIMA 55,0

07 05 HANDREIA MANICA 52,5

08 09 KAMILLA QUEIROZ L.BUENO 50,0

09 02 JOSÉ DENÍLSON DE SOUZA 50,0

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso.

Peixoto de Azevedo-MT, 09 de dezembro de 2016.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Peixoto de Azevedo

Presidente da Comissão Organizadora do Certame

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 33577 Nr: 2661-56.2007.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNELO RODRIGUES BUENO, MARAISA RODRIGUES 

DA SILVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DE SOUZA PITON, IRINEU 

CARRASCO SORRILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 Autos n° 2661-56.2007.811.0023 – CÓDIGO 33577

Requerente: ESPOLIO DE AGNELO RODRIGUES BUENO

Requeridos: VALDEMIR DE SOUZA PITON

 IRINEU CARRASCO SORRILHA

Trata-se de Ação de Anulação de Ato Jurídico movida por ESPOLIO DE 

AGNELO RODRIGUES BUENO contra VALDEMIR DE SOUZA PITON e 

IRINEU CARRASCO SORRILHA, objetivando, em síntese, a desconstituição 

de escritura de compra-e-venda em razão de suposta fraude perante as 

matrículas de imóveis situados em Poconé-MT.

Existem irregularidades a serem sanadas, quais sejam:

I - A parte Autora em momento algum apresentou comprovante de ser 

inventariante, posto que não juntou certidão de óbito do De Cujus Agnelo 

Rodrigues Bueno e termo de nomeação de inventariante a fim de 

comprovar sua legitimidade, tão pouco, informou se existem outros 

herdeiros.

II - Não há nos autos cópia de matrícula atualizada do imóvel, indicando os 

atuais proprietários e eventuais confinantes e terceiros de boa-fé.

III – A citação editalícia ocorreu sem prévia buscas junto aos sistemas de 

informação, desta forma, após pesquisas junto ao INFOJUD e RENAJUD, 

foram indicados endereços dos requeridos para fins de citação pessoal, 

visando o contraditório e ampla defesa;

Diante do exposto, determino:

I – Intime-se a parte Autora para juntada de cópia de matrícula atualizada 

do imóvel em discussão, cópia da certidão de óbito, termo de nomeação de 

inventariante e relação de eventuais herdeiros, para fins de regularizar 

sua legitimidade ativa no prazo de 15 (quinze) dias;

II – Expeçam-se Cartas Precatórias para as Comarcas de Várzea 

Grande-MT e Cuiabá-MT para citação pessoal dos Requeridos nos 

endereços localizados;

III – Intime-se a parte Autora para promover a retirada e distribuição das 

deprecatas nas Comarcas, no prazo de 30 (trinta) dias;

 IV – Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Poconé-MT 

solicitando cópia da cadeia dominial da matrícula 7861 e matrícula 7862;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo, 06 de dezembro de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64451 Nr: 1638-65.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, PAULO HENRIQUE VACÁRIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço os embargos de declaração porque 

tempestivos e nego provimento, porque ausente qualquer omissão ou 

contradição na sentença de fl. 159/161, mantendo-a por seus 

fundamentos.Intimem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 24 de novembro de 

2016. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68370 Nr: 1994-26.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPÇAO MOVEIS PARA ESCRITORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9.410-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanilla Hulmann de Conti - 

OAB:162.956/SP

 Como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao feito expropriatório, 

reveste-se de inegável interesse público, na exata medida em que serve à 

realização de um direito consubstanciado em título ao qual a lei confere 

eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam tomadas todas 

aquelas providências judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já 

definido no título.Em outras palavras, porque a execução do título se 

refere à efetivação material de um direito nele consignado, merece a 

completa atenção do Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita 

efetivação.Diante dessa especial circunstância, entendo que merece 

deferimento o pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte 

devedora.Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, 

a penhora em instituição financeira é medida precedente às demais.Essa 

forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem 

definida no art. 854 do CPC:Art. 854. Para possibilitar a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do 

exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao 

valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e sequente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do CPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76921 Nr: 603-65.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUAN LIN BACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro requerimento de fl. 29/30.É que, como se sabe, a penhora, como 

ato indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de inegável interesse 

público, na exata medida em que serve à realização de um direito 

consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia executiva. E esse 

interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título.Em 

outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.Diante 

dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o pedido 

de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como se 

sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais.Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. Neste 

caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a 

este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

sequente intimação das partes.Infrutífera a providência, intime-se o 

Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, 

do CPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72925 Nr: 1610-29.2015.811.0023
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITAMAR FRANCISCO HARKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, 

no valor correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os 

acréscimos dos índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde 

a data da cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença:1.Nome da Segurada: VITAMAR FRANCISCO 

HARKA;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do 

benefício: 15/04/2014 (fl. 28);4.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficio.Sobre as prestações em atraso, nos termos do 

julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou 

os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 

5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou 

em vigor a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação 

estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa 

referencial (TR + 0,5% a.m) até 25/03/15. Após esta data passará a ser 

aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), 

desde a data do inadimplemento de cada parcela.Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), ou seja, sobre as prestações em atraso até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento de eventual recurso interposto, conforme 

Súmula 111 do STJ.Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder mil salários mínimos, na forma do art. 496 do 

Código de Processo Civil.Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de 

Azevedo/MT, 28 de novembro de 2016.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72141 Nr: 1085-47.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCILO LINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACÁRIO DOS 

SANTOS - OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 1085-47.2015.811.0023 (Código: 72141)

Vistos.

Considerando a tempestividade (fl. 88), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus 

próprios fundamentos.

Desta forma, já apresentadas contrarrazões (fl. 91/v), remetam-se com as 

nossas homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de dezembro de 2016.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42809 Nr: 976-72.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº 976-72.2011.811.0023 (Código: 42809)

Vistos.

1. Indefiro o pedido de fl. 218 quanto a expedição de requisitório para 

pagamento do valor que o autor diz ser incontroverso antes do julgamento 

do recurso de apelação interposto pela parte requerida em que se discute 

o índice de correção monetária usado para atualização do débito.

 Ademais, adoto esta medida como forma de resguardar o patrimônio 

público, eis que eventual julgamento contrário ao entendimento das partes 

influenciará no total do saldo devedor.

Ressalte-se, que embora se admita a execução da parcela incontroversa, 

especialmente nos caso de embargos de devedor parciais, isto não ocorre 

no presente feito, vez que a discordância da Autarquia Previdenciária, em 

sede de embargos de devedor, abarca os juros moratórios incidentes 

sobre toda a conta de liquidação.

2. Considerando a tempestividade (fl. 234), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus 

próprios fundamentos.

Desta forma, já apresentadas contrarrazões (fl. 236/v), remetam-se com 

as nossas homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de dezembro de 2016.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68336 Nr: 1968-28.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR CARLOS DALTOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:6171

 AUTOS nº. 1968-28.2014.811.0023 (Código: 68336)

VISTO.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de novembro de 2016.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68827 Nr: 2376-19.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 2376-19.2014.811.0023 (Código: 68827)

VISTO.

 Mantenho a decisão de fl. 48/49.

Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades de estilo.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de novembro de 2016.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74618 Nr: 2670-37.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACÁRIO DOS 

SANTOS - OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento da 

aposentadoria por idade ao Requerente FRANCISCO SILVA SANTOS, 

equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data indeferimento 

do requerimento administrativo (06/03/2015, fl. 236).Extingo o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil.Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder mil salários mínimos, na forma do art. 496 do Código 

de Processo Civil.Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de 

Azevedo/MT, 05 de dezembro de 2016.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72924 Nr: 1609-44.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 

5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 

e do artigo 98, § 3º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 06 de dezembro de 2016.Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81441 Nr: 3377-68.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PIRES DE ARAUJO NETA LEITAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Calinoski Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO WAGNER ARECO 

GONZALES - OAB:5438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3377-68.2016.811.0023 (81441)

Vistos.

1. Antes de analisar o pedido liminar entendo necessária a realização de 

diligências para melhor elucidação da situação em discussão.

2. Determino que o Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, elabore 

Auto de Avaliação e Constatação no imóvel objeto da lide, devendo 

constar as seguintes informações: quem exerce a posse do imóvel; quem 

são os lindeiros; se há benfeitorias recentes, como cercas e muros ou 

sinais recentes de demarcação na propriedade; e demais informações 

úteis ao deslinde da causa. Se possível, o referido auto deverá ser munido 

de fotografias do imóvel.

 Na mesma oportunidade, determino:

1) Intime-se a parte autora para que traga aos autos os comprovantes de 

pagamento IPTU’s;

2) Oficie-se a Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, que informe 

em nome de quem se encontra cadastrado o imóvel;

3) Intime-se a parte autora para que no prazo de 5 dias, tragam aos autos, 

os documentos faltantes: CPF e RG, Comprovante de Residência;

Intime-se.

Peixoto de Azevedo-MT, 07 de novembro de 2016.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75490 Nr: 3268-88.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE MATOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento da 

aposentadoria por idade ao Requerente JOSÉ DE MATOS DIAS, 

equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data indeferimento 

do requerimento administrativo (23/03/2015, fl. 49).Extingo o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil.Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder mil salários mínimos, na forma do art. 496 do Código 

de Processo Civil.Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de 

Azevedo/MT, 07 de dezembro de 2016.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 8887 Nr: 32-27.1998.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA AUGUSTA DE SOUZA, MARIA LUZIA DE 

SOUZA, MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE SOUZA, MARIA DO AMPARO 

MENDES DE SOUZA, MARIA DE LURDES SILVA, NEUSA DA SILVA 

SANTOS, JOÃO VIEIRA NETO, FRANCISCA ELIDA MENDES DE SOUSA, 

JOÃO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA, WILLIAN MENDES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIOMAR COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN CARLOS SANTORE - 

OAB:6170

 AUTOS Nº32-27.1998.811.0023

Cód. do Proc. nº8887

MARGARIDA AUGUSTA DE SOUZA e OUTROS movem AÇÃO 

INDENIZATÓRIA em face de ADIOMAR COELHO DA SILVA.

 Diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça, as partes Autoras não foram 

localizadas.

Assim, intimem-se as partes para alegações finais no prazo sucessivo de 

10 (dez) dias iniciando-se pela Defensoria Pública, após intimem-se a 

defesa do Requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA – META II – CNJ.

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de dezembro de 2016.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65460 Nr: 2737-70.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDRE PINHEIRO DE 

ANDRADE - OAB:17133

 Posto isso, reconheço os Cursos de Pintor de Obras (fls. 294) e 

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (fls. 295) concluídos pelo 
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recuperando para efeitos de remição, declarando que o mesmo cumpriu 

60 dias de estudo a razão de 6 horas cada, de acordo com o cálculo 

supra, devendo remir de sua pena 20 dias.Alerte-se que, nos termos do 

art. 127, da LEP, “O condenado que for punido por falta grave perderá o 

direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da 

infração disciplinar”, devendo ser o reeducando intimado da “relação dos 

dias remidos” (art. 129, § 2º da LEP, com a redação dada pela lei n.º 

12.433/2011) para autocontrole e responsabilidade.Alerte-se que, nos 

termos do art. 127, da LEP, “O condenado que for punido por falta grave 

perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da 

data da infração disciplinar”, devendo ser o reeducando intimado da 

“relação dos dias remidos” (art. 129, § 2º da LEP, com a redação dada 

pela lei n.º 12.433/2011) para autocontrole e responsabilidade.Proceda-se 

novo cálculo de pena, descontando os dias remidos apresentados na 

presente decisão (84 e 20), manifestando-se as partes, no prazo de 05 

dias, advertindo que o silêncio será subentendido como concordância 

tácita.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65051 Nr: 2299-44.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSIRENE PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

determinar que o INSS conceda a pensão por morte em benefício do (a) 

autor (a), DEUSIRENE PEREIRA CAMPOS, decorrente do óbito de 

FRANCISLEIDE PEREIRA CAMPOS, nos seguintes termos:a)O NOME DO 

(A) SEGURADO (A): FRANCISLEIDE PEREIRA CAMPOS DE 

OLIVEIRA;b)NOME DO (A) BENEFICIÁRIO (A): DEUSIRENE PEREIRA 

CAMPOS;c)O BENEFÍCIO CONCEDIDO: PENSÃO POR MORTE, INCLUSIVE 

COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO;d)A RENDA MENSAL: VALOR 

RECEBIDO PELA DE CUJUS;e)A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: A 

PARTIR DA DATA DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO (05/10/2011, fl. 23).Extingo o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno 

o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre os valores das parcelas 

vencidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de 

Azevedo/MT, 28 de novembro de 2016.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60148 Nr: 2434-27.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LIMA COELHO, VALENTIM 

MARTINS, MARIA LUIZA CORREA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 2434-27.2011.811.0023 (Código: 60148)

Vistos.

 Defiro o de prazo de fl. 137.

 Na sequência, transcorrido o prazo, Intime-se a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 28 de novembro de 2016.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68763 Nr: 2325-08.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEVALDO AVELINO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 

5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 

e do artigo 98, § 3º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 28 de novembro de 2016.Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76611 Nr: 376-75.2016.811.0023

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBIO VARELA MARTINES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço os embargos de declaração porque 

tempestivos e nego provimento, porque ausente qualquer omissão ou 

contradição na sentença de fl. 31, mantendo-a por seus 

fundamentos.Intimem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 28 de novembro de 

2016. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40531 Nr: 1146-78.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MIRAIUDY MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº 1146-78.2010.811.0023 (Código: 40531)

Vistos.

1. Indefiro o pedido de fl. 180 quanto a expedição de requisitório para 

pagamento do valor que o autor diz ser incontroverso antes do julgamento 

do recurso de apelação interposto pela parte requerida em que se discute 

o índice de correção monetária usado para atualização do débito.

 Ademais, adoto esta medida como forma de resguardar o patrimônio 

público, eis que eventual julgamento contrário ao entendimento das partes 

influenciará no total do saldo devedor.

Ressalte-se, que embora se admita a execução da parcela incontroversa, 

especialmente nos caso de embargos de devedor parciais, isto não ocorre 

no presente feito, vez que a discordância da Autarquia Previdenciária, em 

sede de embargos de devedor, abarca os juros moratórios incidentes 

sobre toda a conta de liquidação.

2. Considerando a tempestividade (fl. 196), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus 

próprios fundamentos.

Desta forma, já apresentadas contrarrazões (fl. 198/v), remetam-se com 

as nossas homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de dezembro de 2016.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76297 Nr: 144-63.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MEDEIROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA CEZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 144-63.2016.811.0023 (Código: 76297)

VISTO.

 Defiro o pedido de fl. 28.

Determino o desentranhamento dos documentos de fl. 16, devendo o 

mesmo ser substituído por cópia.

 Após, arquivem-se os autos.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de dezembro de 2016.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70878 Nr: 218-54.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDI LUCIANA DA COSTA QUADROS TARGANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 218-54.2015.811.0023 (Código: 70878)

Vistos.

Considerando a tempestividade (fl. 140), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus 

próprios fundamentos.

Desta forma, já apresentadas contrarrazões (fl. 142/v), remetam-se com 

as nossas homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de dezembro de 2016.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39454 Nr: 61-57.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº 61-57.2010.811.0023 (Código: 39454)

Vistos.

1. Indefiro o pedido de fl. 173 quanto a expedição de requisitório para 

pagamento do valor que o autor diz ser incontroverso antes do julgamento 

do recurso de apelação interposto pela parte requerida em que se discute 

o índice de correção monetária usado para atualização do débito.

 Ademais, adoto esta medida como forma de resguardar o patrimônio 

público, eis que eventual julgamento contrário ao entendimento das partes 

influenciará no total do saldo devedor.

Ressalte-se, que embora se admita a execução da parcela incontroversa, 

especialmente nos caso de embargos de devedor parciais, isto não ocorre 

no presente feito, vez que a discordância da Autarquia Previdenciária, em 

sede de embargos de devedor, abarca os juros moratórios incidentes 

sobre toda a conta de liquidação.

2. Considerando a tempestividade (fl. 189), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus 

próprios fundamentos.

Desta forma, já apresentadas contrarrazões (fl. 191/v), remetam-se com 

as nossas homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de dezembro de 2016.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43443 Nr: 1610-68.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: C.S.C CARVALHO -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14.432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 1610-68.2011.811.0023 (Código: 43443)

REQUERENTE: C. S. C. CARVALHO - ME.

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT.

Vistos.

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 203, vez que inexiste oposição 

por parte da executada, quanto do valor remanescente, conforme petição 

de fl. 192/193.

2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – RPV, 

conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, da 

Constituição Federal.

 Anoto que no RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a 

data da última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.

3. Registre-se que antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil o pagamento por meio de requisitório de pequeno valor – RPV era 

requisitado ao Presidente do Tribunal de Justiça. No entanto, conforme 

disposição do artigo retromencionado, a expedição deverá ser realizada já 

no Juízo de Primeiro Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo.

 4. Desta feita, expeça-se o competente requisitório de pequeno valor – 

RPV, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, 

inciso II, segunda parte, do CPC.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Expeça-se o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de dezembro de 2016.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39020 Nr: 2217-52.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEZUINA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº 418/2009 (Código: 39020)

Vistos.

1. Indefiro o pedido de fl. 145 quanto a expedição de requisitório para 

pagamento do valor que o autor diz ser incontroverso antes do julgamento 

do recurso de apelação interposto pela parte requerida em que se discute 

o índice de correção monetária usado para atualização do débito.

 Ademais, adoto esta medida como forma de resguardar o patrimônio 

público, eis que eventual julgamento contrário ao entendimento das partes 

influenciará no total do saldo devedor.

Ressalte-se, que embora se admita a execução da parcela incontroversa, 

especialmente nos caso de embargos de devedor parciais, isto não ocorre 

no presente feito, vez que a discordância da Autarquia Previdenciária, em 
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sede de embargos de devedor, abarca os juros moratórios incidentes 

sobre toda a conta de liquidação.

2. Considerando a tempestividade (fl. 161), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus 

próprios fundamentos.

Desta forma, já apresentadas contrarrazões (fl. 164/165), remetam-se 

com as nossas homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de dezembro de 2016.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37325 Nr: 572-89.2009.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE MELO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

determinar que o INSS conceda a pensão por morte em benefício do (a) 

autor (a), ADRIANA ALVES DE ARAÚJO, decorrente do óbito de WEBITON 

LOPES DE ABREU, nos seguintes termos:a)O NOME DO (A) SEGURADO 

(A): JOÃO FERNANDES DE MELO NETO;b)NOME DO (A) BENEFICIÁRIO 

(A): MARGARIDA MARIA DE MELLO;c)O BENEFÍCIO CONCEDIDO: PENSÃO 

POR MORTE, INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO;d)A 

RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO MÍNIMO;e)A DATA DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO – DIB: A PARTIR DA DATA DO INDEFERIMENTO DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (14/12/2015, fl. 157/V).Extingo o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), ou 

seja, sobre as prestações em atraso até a data da prolação da sentença 

no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de 

provimento de eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do 

STJ.Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se 

ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder mil salários mínimos, na forma do art. 496 do Código de Processo 

Civil.Isento o INSS do pagamento das custas processuais.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 05 de 

dezembro de 2016.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71917 Nr: 929-59.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA DE MACENA BORGUETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - 

OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

determinar que o INSS conceda a pensão por morte em benefício do (a) 

autor (a), ERCILIA DE MACENA BORGUETTI, decorrente do óbito de ELIAS 

BORGUETTI, nos seguintes termos:a)O NOME DO (A) SEGURADO (A): 

ELIAS BORGUETTI;b)NOME DO (A) BENEFICIÁRIO (A): ERCÍLIA DE 

MACENA BORGUETTI;c)O BENEFÍCIO CONCEDIDO: PENSÃO POR MORTE, 

INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO;d)A RENDA MENSAL 

ATUAL: SALÁRIO MÍNIMO;e)A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: A 

PARTIR DA DATA DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO (18/06/2014, fl. 62).Extingo o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Diante 

da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder mil 

salários mínimos, na forma do art. 496 do Código de Processo Civil.Isento o 

INSS do pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 05 de dezembro de 

2016.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72625 Nr: 1400-75.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BARBARA MARTINS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: FRANCISCA BARBARA MARTINS 

DE ABREU;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do 

benefício: 26/05/2015 (fl. 31);4.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficio. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), ou 

seja, sobre as prestações em atraso até a data da prolação da sentença 

no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de 

provimento de eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do 

STJ.Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se 

ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder mil salários mínimos, na forma do art. 496 do Código de Processo 

Civil.Isento o INSS do pagamento das custas processuais.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 06 de 

dezembro de 2016.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75505 Nr: 3280-05.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA LOPES PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:24820, MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - OAB:21831-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 06 de dezembro de 

2016.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79135 Nr: 1937-37.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PEREIRA MAFRA, ANA FURQUIM LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE BORGES DE OLIVEIRA, MARIA 

GORETE ZUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TERESINHA SOBRINHO 
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- OAB:16009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço os embargos de declaração porque 

tempestivos e nego provimento, porque ausente qualquer omissão ou 

contradição na sentença de fl. 38/39, mantendo-a por seus 

fundamentos.Intimem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 06 de dezembro de 

2016. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76459 Nr: 271-98.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA DA PIEDADE FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 06 de dezembro de 

2016.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74666 Nr: 2700-72.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CECILIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 06 de dezembro de 

2016.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72503 Nr: 1320-14.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço os embargos de declaração porque 

tempestivos e nego provimento, porque ausente qualquer omissão ou 

contradição na sentença de fl. 51/54, mantendo-a por seus 

fundamentos.Intimem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 07 de dezembro de 

2016. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28373 Nr: 127-42.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NELSIMAR ARAUJO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. F. SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, MOACIR RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, Max Alei Goulart - OAB:8403/MT

 Processo nº 127-42.2007.811.0023

Código nº 28373

Vistos etc.

A exequente requereu a realização requereu a realização de pesquisa de 

bens em nome da parte executada via RENAJUD.

Defiro o pedido.

Contudo as buscas restaram frustradas, conforme extratos em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender 

pertinente, no prazo de 05 dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de dezembro de 2016.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77149 Nr: 764-75.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDDSSSA, ANA KELMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACÁRIO DOS 

SANTOS - OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 764-75.2016.811.0023 (Código 77149)

Vistos,

Antes de proferir despacho saneador, nos termos dos artigos 6º e 10 do 

Novo Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum de 5 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que considerarem 

incontroversa, bem como aquelas que enten¬derem já provadas pela 

prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justifi¬cando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento anteci¬pado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser pos-teriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamen¬tadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de dezembro de 2016.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61397 Nr: 1281-22.2012.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:/MT - 6735

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar a 

liminar concedida (fls.61-63) e declarar a inexistência do débito discutido 

nos autos, relativamente ao valor negativado de fls.59, R$248,86, bem 

como condenar a parte requerida, LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS 

LTDA. (BANCO LOSANGO S/A), pessoa jurídica de direito privado 

CNPJ/MF nº05281313/0001-89, sede Rua do Carmo, nº27, 3º andar, Loja 

B, Rio de Janeiro-RJ ao pagamento de indenização:- pelos danos morais 

causados à parte autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, 01/01/2011 [fls.59].Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos 

no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, intime-se a parte vencida, por meio de seu advogado, para 

cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias e, caso 

não haja o pagamento da obrigação estampada no título judicial pelo 

vencido neste prazo, certifique, para que possa incidir a multa de 10% e 

honorários de 10% nos moldes do artigo 523, §1º e seguintes do Código 

de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Peixoto 

de Azevedo, 08 de dezembro de 2016.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75323 Nr: 3147-60.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI FOGAÇA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:139527/SP, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:MT/21.671

 FINALIDADE: Intimação do Advogado do recuperando para que apresente 

contrarrazões no prazo legal. Posto que nos termos dos artigos 68, inciso 

III, e 197 da Lei nº 7.210/1984 e da Súmula nº 700 do Supremo Tribunal 

Federal, foi RECEBBIDO o recurso de Agravo de Execução interposto pelo 

Ministério Público.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 35245 Nr: 2701-05.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivany Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121717 Nr: 4339-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM Leasing S/A. Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.R.CONFECCOES E PUBLICIDADE LTDAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme informação do oficial de justiça que fez a busca e 

apreensão o veículo não se encontra mais na Comarca, tendo em vista ter 

sido entregue ao representante legal da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129461 Nr: 7935-16.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 30,00 (Trinta reais), perímetro urbano, 

Comarca de Pontes e Lacerda-MT, devendo ser depositados na Conta da 

Central de Mandados (CNPJ nº 02.096.789/0001-51) – sob nº 26.981-6, 

Banco do Brasil, Agência nº 2480-5

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129254 Nr: 7809-63.2016.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON ZARZENON EIRELI - ME, 

Ademilson Zarzenon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 30,00 (Trinta reais), 

perímetro urbano, Comarca de Pontes e Lacerda-MT, devendo ser 

depositados na Conta da Central de Mandados (CNPJ nº 

02.096.789/0001-51) – sob nº 26.981-6, Banco do Brasil, Agência nº 

2480-5

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90256 Nr: 1999-78.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helder Lincoln da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Galera Mari - 

OAB:3056

 Certifico que o recurso de apelação juntada as fls. 221/231, é tempestivo, 

sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária para contrarrazoar o 

recurso.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9438 Nr: 319-88.1996.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 275 de 419



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natura Armazens Gerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gioneds 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT, Marly Ferreira Neves Sodré - OAB:6782, 

SÉRGIO ARIANO SODRÉ - OAB:3952-MT

 Autos do processo nº. 319-88.1996.811.0013

Cód. nº. 9438

Vistos.

Considerando a inércia protagonizada pelo exequente em dar o devido 

impulso aos autos, conforme certidão de fl. 981, DETERMINO o 

arquivamento do feito, mediante as baixas e cautelas de praxe.

INTIME-SE via DJE.

Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 3242 Nr: 38-11.1991.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Pontes e Lacerda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Vidal da Fonseca 

Castro Reis - OAB:1332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Toste Cardoso - 

OAB:6635/MT, Mrian Costa Cardoso - OAB:6361/MT

 Autos do processo nº. 38-11.1991.811.0013

Cód. nº. 3242

Vistos.

O petitório apresentado à fl. 271 tem fundamento diverso do que foi trazido 

à fl. 267, sendo que foi este o que embasou a extinção do feito em 

decorrência do pagamento (“vide” fls. 270/270vº).

Desta maneira, INDEFIRO o pedido de fl. 271 e DETERMINO que a 

secretaria certifique o trânsito em Julgado da sentença de fls. 270/270vº.

Na sequência, REMETA-SE o feito ao arquivo, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 49128 Nr: 5616-22.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Theodoro de Albuquerque, Manoela Duran de 

Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que requeira o 

que entender cabível, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90995 Nr: 2596-47.2014.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Lutes Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olívio Donizete de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Autos do processo nº. 2596-47.2014.811.0013

Cód. nº. 90995

Vistos.

A despeito do petitório de fl. 53, infere-se dos autos que já foi proferida 

em seu bojo sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, 

de modo que o pedido de intimação pessoal da autora carece de 

interesse.

Isto posto, INDEFIRO o pleito de fl. 53.

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

Na sequência, PROMOVA-SE a remessa do feito ao arquivo, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123916 Nr: 5348-21.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSABF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ANDRÉ LUIZ PAULINO FERREIRA, devidamente qualificado, ajuizou a 

presente AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS em desfavor de L. G. B. P. e 

C. B. P, também qualificados e representados por Patrícia Silvana Alves 

Barreto.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 40/41, as partes celebraram acordo 

perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 

da Comarca de Pontes e Lacerda.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, requereu a homologação da 

avença (fl. 45).

É o necessário. Decido.

No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo e 

requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que inexistem motivos 

para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado. Além disso, o Ministério Público, em parecer de fl. 45, não se 

opôs às cláusulas estipuladas pelas partes quando da avença em 

questão.

Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes às fls. 40/41, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Novo Código de Processo Civil.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu 

pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, 

do NCPC, visto que DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita.

PUBLIQUE-SE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Ao final, REMETAM-SE os autos ao arquivo, mediante as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129011 Nr: 7675-36.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118942 Nr: 3188-23.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Divina Moreira Marciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Estado de 

Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Graziela Pinto 

Fernandes de Oliveira - OAB:MT-13680

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60192 Nr: 534-39.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Marques de Oliveira Kihara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102610 Nr: 3214-55.2015.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Soares Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Guimarães Soares - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

 Autos: 3214-55.2015.811.0013 – Código: 102610.

Criança/adolescente (s): Luana Ribeiro de Souza.

Réu (é, s): José Marcos de Souza.

Data e horário: quinta-feira, 01 de dezembro de 2016, 17h15min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira.

Promotor de Justiça: Paulo Alexandre Alba Colucci.

Representante legal: Silvana Soares Ribeiro.

Defensor Público: Fernando Ciscato Bastos.

Réu (é, s): José Marcos de Souza.

Advogado (a, s): Pamela Morinigo de Souza – OAB/MT n° 21802/O.

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência e apregoadas as partes, constatou-se a presença das 

pessoas supramencionadas. Pela advogada do requerido foi dito: “MM. 

Juiz, requeiro o prazo de 10 dias para a juntada de 

mandato/substabelecimento. Pede deferimento”.

 DELIBERAÇÕES

a) Proposta a conciliação, as partes compuseram-se nos seguintes 

termos: (i) O alimentante pagará a alimentanda, todo dia 25 (vinte e cinco) 

de cada mês, o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do 

salário mínimo vigente no país; (ii) Os pagamentos serão realizados por 

meio de depósitos bancários, na conta corrente mantida pela genitora da 

alimentanda, junto ao Banco Sicredi, agência 0805/07, conta corrente 

148229; (iii) o alimentante arcará ainda com o valor correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias havidas com a 

alimentanda, assim entendidos os gastos escolares, médicos, 

hospitalares, farmacêuticos e odontológicos; (iv) a guarda da adolescente 

permanecerá com a sua genitora, Silvana Soares Ribeiro, ficando 

facultado ao genitor o direito de visitação livre a sua filha; (v) eventual 

crédito decorrente da decisão que fixou os alimentos provisórios, 

permanece inalterado.

b) Por fim, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios. Dou a presente por publicada em audiência. 

Remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

c) Sem prejuízo, DEFIRO o prazo de 10 (dez) dias para a juntada de 

instrumento de mandato/substabelecimento pela advogada do requerido.

d) Saem os presentes intimados.

e) Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Diego Antônio Estival da Silva 

Luiz, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Paulo Alexandre Alba Colucci

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

Fernando Ciscato Bastos Silvana Soares Ribeiro

 Defensor Público Representante legal da autora

Pamela Morinigo de Souza José Marcos de Souza

 Advogada Réu

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81238 Nr: 3418-07.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves dos Santos Feliciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 155/167, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista 

a parte autora para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90190 Nr: 1947-82.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeu Favato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenivaldo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

executada não comprovou nos autos o pagamento do débito, embora 

devidamente intimado via DJE conforme fls. 206. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora para apresentar a planilha 

atualizada do débito, bem como requerer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 33521 Nr: 1006-16.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joadir Tejada, Nilce Mazuy Tejada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maurício Marcelino de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 416 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ encaminho os autos a 

parte autora para que requeira o que entender cabível, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 34929 Nr: 1921-65.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vetor Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K D S Comércio de Derivados de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Ferreira Neto - OAB:, 

Elisandro Nunes Bueno - OAB:10.833, Fabiana dos Santos Alvares 

Ferreira - OAB:5.260, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603, Juscileny 

Siqueira Campos Ferlete - OAB:10.833, Luciane Esteves Ferreira 

Sampaio - OAB:12917, Sidney Bertucci - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Wanderley Becker - OAB:19518/SC

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

executada não comprovou nos autos o pagamento do débito, embora 

devidamente intimado via DJE conforme fls. 789. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora para apresentar a planilha 

atualizada do débito, bem como requerer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85505 Nr: 3097-35.2013.811.0013

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Fernando dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que requeira o 

que entender cabível, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88798 Nr: 704-06.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Kovara Sarolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Saizaki - 

OAB:41390 - PR, Carolina Mizuta - OAB:29595 - PR, Fernando 

Vernalha Guimarães - OAB:20738 - PR, Luiz Fernando Pereira - 

OAB:22076

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a Juntada do Relatório 

Técnico de fls.672/676, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista a parte requerida para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 28150 Nr: 3142-20.2005.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Oléa Aguiar, Mathilde Moron Aguilar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Caramuru Alves, Claudia Padin Dias 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Garcia Quijada - OAB:, 

Marino Morgato - OAB:118.913-SP, Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B, Silvio Guilen Lopes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia de Freitas Alvarez 

- OAB:8311, Everton Caramuru Alves - OAB:11921MS, Oswaldo 

Alvarez de Campos Junior - OAB:

 Autos do processo nº 3142-20.2005.811.0013

Código nº 28150

Vistos.

Após a publicação do édito de fls. 1.307/1.310, os autores apresentaram 

nova manifestação requerendo, dentre outros pedidos, a reconsideração 

da multa precedentemente aplicada pelo juízo em decorrência do 

reconhecimento da litigância de má-fé de sua parte. No entanto, 

curiosamente, apesar do citado pleito, os autores mais uma vez 

permanecem questionando fundamentos dos quais se utilizou o juízo, num 

círculo vicioso que, como mencionado à fl. 1.309, demonstra apenas que 

eles optaram por não fazer uso das vias recursais apropriadas para 

tumultuar o trâmite deste feito – o qual, como se vê, já se encontra por 

demais atribulado.

Com efeito, não há motivos para reconsiderar quaisquer que sejam os 

posicionamentos adotados às fls. 1.307/1.310, especialmente porque a 

fundamentação sobre eles se encontra suficientemente clara e 

respaldada na legislação vigente. Além do mais, considerando o fato de 

que a decisão que homologou o laudo pericial apresentado nos autos já se 

encontra preclusa, inexistem motivos para permanecer a discussão 

acerca do seu conteúdo, de modo que, caso hajam esclarecimentos 

adicionais a serem prestados pelo “expert”, bastaria ser ele arrolado como 

testemunha pela parte interessada, a fim de que fosse ouvido durante a 

audiência instrutória a ser designada.

Em assim sendo, considerando que a questão relativa à prova pericial já 

se encontra elucidada perante o juízo, remanescendo ainda a 

necessidade de se produzir a prova oral, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 7 

de março de 2017, às 13h00min, oportunidade em que serão colhidas as 

declarações dos representantes legais dos autores, dos réus e das 

testemunhas oportunamente arroladas, em observância ao disposto no 

art. 385 do NCPC.

Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, 

CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) dias para apresentarem em 

cartório o rol de testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso 

ainda não tenham sido indicadas.

Por fim, ADVIRTA-SE aos autores e aos réus que a intimação das 

testemunhas é sua incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela 

secretaria do juízo nas hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC).

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96222 Nr: 444-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORINA COUTINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Xavier da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE mais uma vez a inventariante, por meio de seus advogados e 

via DJE, a fim de que se manifeste sobre o conteúdo do petitório de fls. 

210/215, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção.

Decorrido o prazo encimado e na hipótese de haver apresentação dos 

documentos solicitados, DÊ-SE VISTA dos autos à Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso, para que requeira o que entender pertinente 

também no prazo de 15 (quinze) dias.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 106038 Nr: 4647-94.2015.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVÂNIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adeilson Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A inventariante não se manifestou quanto à parte final do despacho de fl. 

100, em relação à possibilidade de conversão do rito do presente feito em 

arrolamento sumário.
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Desta forma, INTIME-A, por meio de seus advogados e via DJE, para que 

se manifeste sobre tal possibilidade no prazo de 10 (dez) dias.

Enquanto isso, DÊ-SE VISTA dos autos à Fazenda Pública do Município de 

Pontes e Lacerda, com o fito de que tome ciência da petição e documentos 

de fls. 103/108, bem como sobre eles se manifeste em 10 (dez) dias.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119763 Nr: 3514-80.2016.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Macedo de Santana Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Antonio da Silva Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez apresentadas as primeiras declarações, CERTIFIQUE-SE a 

secretaria quanto ao integral cumprimento dos comandos lançados no 

despacho de fl. 10, especialmente no que diz respeito à citação dos 

demais herdeiros e das Fazendas Públicas Nacional, Estadual e Municipal.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122178 Nr: 4540-16.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Paulino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias à inventariante para que apresente a 

matrícula do imóvel de titularidade do "de cujus", tal como requerido à fl. 

55.

Além disso, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao integral cumprimento 

do disposto no despacho de fl. 50.

INTIME-SE via DJE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128619 Nr: 7492-65.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a autora, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de que 

traga aos autos o comprovante do indeferimento administrativo do 

benefício pleiteado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos em decorrência da ausência de interesse de sua 

parte.

Decorrido o prazo encimado, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70365 Nr: 652-36.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otones Ferreira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido de INTIMAR as partes, para querendo, 

no prazo legal, apresentarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as.

Comarca de São José do Rio Claro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24839 Nr: 2082-10.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA HUBNER BUSS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:66980/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o dinheiro está no topo da ordem de preferência da 

penhora prevista no art. 835 do NCPC, defiro o pedido do exequente, 

determinando o bloqueio de valores em contas bancárias da executada. 

Restando exitoso o bloqueio, oficie-se ao Departamento da Conta de 

Depósitos Judiciais, informando-o e encaminhando-lhe cópia de todos os 

extratos de busca, bloqueio e transferência do sistema Bacenjud, para as 

providências pertinentes. Após, lavre-se o respectivo termo e intime-se a 

parte devedora, inclusive em relação ao prazo para 

impugnação/embargos, prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores 

termos. Ressalto desde já, no entanto, que na hipótese de serem 

bloqueados valores irrisórios, comparando-se com o valor da execução, 

será determinado o imediato desbloqueio do numerário.

Se inexitosas as buscas, intime-se a exequente para manifestar-se, no 

prazo de 15 dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52796 Nr: 2184-90.2013.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Vistos.

Considerando que o dinheiro está no topo da ordem de preferência da 

penhora prevista no art. 835 do NCPC, defiro o pedido do exequente, 

determinando o bloqueio de valores em contas bancárias do executado. 

Restando exitoso o bloqueio, oficie-se ao Departamento da Conta de 

Depósitos Judiciais, informando-o e encaminhando-lhe cópia de todos os 

extratos de busca, bloqueio e transferência do sistema Bacenjud, para as 

providências pertinentes. Após, lavre-se o respectivo termo e intime-se a 

parte devedora, inclusive em relação ao prazo para 

impugnação/embargos, prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores 

termos. Ressalto desde já, no entanto, que na hipótese de serem 

bloqueados valores irrisórios, comparando-se com o valor da execução, 

será determinado o imediato desbloqueio do numerário.

Se inexitosas as buscas, intime-se a exequente para manifestar-se, no 

prazo de 15 dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do NCPC.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52553 Nr: 1885-16.2013.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ N. DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8.392/MT, ANDRE SUTART - OAB:10637/MS, 

GUILHERME F. FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, JOSE HENRIQUE 

S. VIGO - OAB:11.751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:16.601

 Vistos.

Considerando que o executado não cumpriu o acordo entabulado entre as 

partes, acolho os termos da petição de fl. 88, determinando a realização 

de buscas online, via BacenJud e RenaJud, de valores e veículos 

eventualmente pertencentes ao Executado, nos termos do art. 854 do 

NCPC.

 Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao Departamento da 

Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos 

de busca, bloqueio e transferência do sistema Bacenjud, para as 

providências pertinentes. Após, lavre-se o respectivo termo e intime-se o 

devedor, prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores termos.

Em havendo bloqueio de veículos pelo Renajud, intime-se o devedor a 

apresentá-los à penhora, indicando sua localização, no prazo de 05 

(cinco) dias, com as advertências constantes no art. 774, inciso V e 

parágrafo único do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22047 Nr: 1914-42.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECIO SCHWADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A, BANCO WESTLB 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ S. DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6.203-MT, MAURO LUIS TIMIDATI - OAB:13.528/MT, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Vistos.

Considerando que eventual acolhimento dos embargos opostos implicará 

na modificação da decisão embargada, constando, inclusive, requerimento 

expresso de recebimento dos embargos com efeitos infringentes, 

intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, 

com fundamento no artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após, voltem conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67717 Nr: 3218-95.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ALVES DA SILVA, ANA CARLA 

ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PELO PRESENTE, INTIMO VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA 

REAIS). OUTROSSIM, INFORMO QUE O VALOR MENCIONADO DEVERÁ 

SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE Nº 10.778-6, AGÊNCIA 3628-5, 

BANCO DO BRASIL S/A, EM NOME DE D. S. OFICIAIS DE JUSTIÇA, CNPJ 

97.425.557/0001-06, OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ SER JUNTADO 

O COMPROVANTE ORIGINAL DO PAGAMENTO NOS AUTOS, MEDIANTE 

PETIÇÃO, NOS TERMOS DO ITEM 3.3.7.2 DA CNGC CONSTANDO O 

NÚMERO E O CÓDIGO DO PROCESSO A QUE SE REFERE. FICA 

ADVERTIDO QUE O DEPÓSITO DEVERÁ SER DEVIDAMENTE 

IDENTIFICADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24503 Nr: 1750-43.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI NORBAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:

 Vistos.

Atendam-se aos pedidos de fls. 152/153 e 154, eis que os defiro.

Cumpra-se, nos exatos termos da decisão de fl. 149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61385 Nr: 2413-79.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO MARQUES VERÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de Arenápolis/MT ou retire a mesma nesta 

Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66806 Nr: 2740-87.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA MULT CORRETORA LTDA, VALDIR ALVES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISSISSIPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:19578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá audiência 

de Conciliação no Fórum de São José do Rio Claro/MT, no dia 01/02/2017 

às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67717 Nr: 3218-95.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ALVES DA SILVA, ANA CARLA 

ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado 

fiduciariamente, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei nº 

911/69, proposta por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de JOEL 

ALVES DA SILVA e ANA CARLA ARAÚJO DOS SANTOS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Alega o autor ter concedido aos requeridos um financiamento, com 

prestações fixas, para que estes adquirissem o veículo descrito na inicial, 

com garantia de alienação fiduciária. No entanto, os requeridos não teriam 

adimplido as condições do contrato, uma vez que se encontram em mora 
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com a parcela vencida em 15/08/2015 e posteriores. Em decorrência da 

mora, pleiteia a busca e apreensão do bem em questão.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido 

este requisito, nos termos do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, através dos 

documentos de fls. 39/52.

Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o 

requerente, na pessoa do fiel depositário por ele indicado, mediante 

compromisso e sob as responsabilidades de depositário e as penas da lei, 

até final decisão.

Executada a liminar, citem-se e intimem-se os requeridos para, em 05 dias, 

pagar a integralidade da dívida, acrescida das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese em que o 

bem lhe será restituído livre de ônus, ou para oferecer resposta, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme atual redação do Dec. Lei 911/69, dada pela 

Lei 10.931/04.

 Intime-se o autor para as providências cabíveis.

Outrossim, considerando que a atual redação do Decreto-Lei 911/69 prevê 

expressamente a imediata restrição judicial do veículo, consoante dispõe o 

§ 9º do art. 3º, defiro o pedido formulado pelo autor, determinando o 

bloqueio de circulação do bem no sistema Renajud.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64639 Nr: 1476-35.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá audiência 

de Conciliação no Fórum de São José do Rio Claro/MT, no dia 01/02/2017 

às 13:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55152 Nr: 908-87.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETO – TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, 

OBED RUELIS, ALAICE DOS SANTOS RUELIS, VADIR RUELIS, ADRIANE 

FERNANDES ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de Várzea Grande/MT ou retire a mesma nesta 

Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55578 Nr: 1765-17.2016.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ALMEIDA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163/MT

 Ante o exposto, resolvo o mérito e julgo procedentes os embargos, 

reconhecendo a prescrição quanto aos créditos referentes aos períodos 

compreendidos entre os anos de 2000 a 2005 conforme CDA de fls.46/47, 

bem como os demais constituídos antes deste período, dos autos em 

apenso (cód. 12392). Traslade-se a presente decisão para os autos em 

apenso.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 384 Nr: 1937-42.2005.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERVAL CUNHA JUNQUEIRA, CLEONIR 

ALVES JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3.585-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO ALVES RIBEIRO - 

OAB:7.666/MG

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o presente processo.

Eventuais penhoras e/ou restrições deverão ser baixadas.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23905 Nr: 1076-46.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCIRO BERNARDO DIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em decorrência da sentença de fl.62 não conheço dos pedidos de fls. 

63/65, 68/verso e 75/verso.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 6071 Nr: 39-28.2004.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREA/MT - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. 

DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIO OLIVEIRA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista ao exequente.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 46009 Nr: 169-66.2014.811.0049

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE GUIMARÃES DA ROCHA, 

WANDERLEY FERREIRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14.081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 57, uma vez que compete a própria parte 

providênciar os meios para localização da requerida.

Intime-se a parte requerente para manifestar, em 05 dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52304 Nr: 182-94.2016.811.0049

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCERIAIS QUERENCIA LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVENTUÁRIO CHEFE DO POSTO FISCAL 

FREDERICO CAMPOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DE ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES - OAB:8.988-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante a fundamentação exposta e com fundamento no art. 1º e 

seguintes da Lei 12.016/09, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de determinar, de modo definitivo, a 

liberação das mercadorias descritas na exordial, independentemente do 

pagamento da eventual multa e do crédito tributário constituído. Em 

consequência, torno definitiva a liminar concedida às fls. 26/28.Expeça-se 

o necessário.Sem custas e honorários advocatícios (Súmula n° 512 do 

Supremo Tribunal Federal).Sentença sujeita ao reexame necessário, nos 

termos do art. 14, § 1º, da Lei. 12.016/09. Assim, decorrido o prazo para 

recurso voluntário, enviem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da 

lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50148 Nr: 921-04.2015.811.0049

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEU AZUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, 

HELTON RAFAEL MAGALHÃES DE OLIVEIRA, DANYELLE PUNDRICH 

VALADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVENTUÁRIO CHEFE DO POSTO FISCAL DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DE ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - 

OAB:18599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante a fundamentação exposta e com fundamento no art. 1º e 

seguintes da Lei 12.016/09, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de determinar, de modo definitivo, a 

liberação das mercadorias descritas na exordial, independentemente do 

pagamento da eventual multa e do crédito tributário constituído. Em 

consequência, torno definitiva a liminar concedida às fls. 63/65.Expeça-se 

o necessário.Sem custas e honorários advocatícios (Súmula n° 512 do 

Supremo Tribunal Federal).Sentença sujeita ao reexame necessário, nos 

termos do art. 14, § 1º, da Lei. 12.016/09. Assim, decorrido o prazo para 

recurso voluntário, enviem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da 

lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57119 Nr: 2564-60.2016.811.0049

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shinthia Maria Gonçalves de 

Souza - OAB:16950-O/MT

 Vistos.

O pedido de revogação da prisão temporária formulado às fls. 33/39 resta 

prejudicado, vez que concedida liberdade provisória ao increpado nos 

autos n.º 57229.

Por esta razão, deixo de conhecer do pedido de fls. 33/39.

Tendo chegado os autos principais, trasladem-se as cópias principais e 

arquivem-se os presentes autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20377 Nr: 634-17.2010.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSILON FERREIRA PINTO, MARCO AURELIO SOUSA 

TEIXEIRA, LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL LOUZA JÚNIOR, MARCO AURELIO 

SOUSA TEIXEIRA, MASSILON FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO SOUZA 

TEIXEIRA - OAB:16.515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER NAZARETH DA SILVA - 

OAB:22719/GO., MARCO AURÉLIO SOUZA TEIXEIRA - OAB:16.515/GO

 Vistos.

I. Fls. 3291: Fixo o prazo de 10 dias para o executado se manifestar nos 

termos do Item II, primeira parte, da decisão de fls. 3277.

II. Fls. 3294: Analisarei o requerimento formulado pelo exequente após 

manifestação da parte contrária, conforme determinado anteriormente às 

fls. 3277.

III. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 3277.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56672 Nr: 2342-92.2016.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ANTONIO SZARESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM BEHLING PEREIRA DA 

LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, e tendo 

em vista as alterações dos valores concernentes à Diligencia dos Oficiais 

de Justiça por meio da portaria nº. 015/2016-DF, impulsiono os autos para 

intiamr a parte autora a recolher a diligência do Oficial de Justiça, no valor 

correspondente a R$ 2190,00 (dois mil cento e noventa reais); A quantia 

deverá ser depositada na Conta Corrente nº 5543-3 da Agência nº 

1843-0, do Banco do Brasil, em nome do Juízo Diretor do Fórum CNPJ nº. 

02783403/0001-80, devendo ser encaminhado o comprovante a este 

Juízo, via correio ou por fac simile, através do nº (66) 3554-1603. Deverá 

ser observado pela parte no ato do depósito as normas estabelecidas pela 

CNGC abaixo transcrita:

( 3.3.43 – Os Oficiais de Justiça receberão os valores das diligências por 

ato. 3.3.44 – Consideram-se ato único, para fins de pagamento de 

diligência, as intimações e citações que devem ser realizadas ao mesmo 

tempo no mesmo endereço. )

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 47532 Nr: 1431-51.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FÉLIX DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, em 
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atenção à decisão de fl. 159, impulsiono os autos a fim de abrir vista a 

parte ré para apresentar memorias finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15664 Nr: 1054-90.2008.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SIDNEY ATALLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDA FELIPPE TICIANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AFONSO DA 

SILVEIRA - OAB:159145/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de fls. 202/210.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 37196 Nr: 102-12.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O

 Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para 

o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a 

partir do período não prescrito, ou seja 22/01/2010, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o 

percentual devido, este será incorporado na remuneração do autor até o 

momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação 

remuneratória que efetivamente englobe a perda inflacionária decorrente 

do período.A verba devida referente ao período anterior a 29/06/09, data 

em que a Lei n° 11.960/09 entrou em vigor, deve ser atualizada segundo 

as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% 

(um por cento) ao mês, desde a citação válida, e corrigida monetariamente 

pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela. Contudo, a partir de 

29/06/09, e considerando, ainda, a declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, os .Sentença não sujeita a reexame 

necessário, em razão de estar fundada em acórdão proferido pelo 

Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, REsp 

1.101.726/SP , nos termos do art. 496, §4º, II, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.P.R.I.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUESJuíza 

Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 35234 Nr: 1149-55.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSON RIBEIRO PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

ANTONIELLY L. NOGUEIRA EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, JUNIO CESAR DE NORONHA - OAB:15391

 Vistos em correição.

 Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as, no prazo de 05 dias, ficando cientes que, a falta de 

especificação implicará na renúncia ao direito de produzir prova e 

julgamento antecipado da lide.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 37196 Nr: 102-12.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito à parte requerida, do 

dispositivo final da r. sentença: Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de condenar o requerido ao 

pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro 

real para URV ao requerente, a partir do período não prescrito, ou seja 

22/01/2010, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, nos termos do art. 18, I, 

da Lei 8880/94. Apurado o percentual devido, este será incorporado na 

remuneração do autor até o momento em que a carreira do servidor 

passar por uma reestruturação remuneratória que efetivamente englobe a 

perda inflacionária decorrente do período.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 37216 Nr: 117-78.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karla Viana Prado Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito à parte requerida, acerca do 

dispositivo final da r. sentença, a saber: Diante do exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a partir do período 

não prescrito, ou seja 23/01/2010, tendo por base o percentual a ser 

apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o percentual 

devido, este será incorporado na remuneração do autor até o momento em 

que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória 

que efetivamente englobe a perda inflacionária decorrente do período.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 37220 Nr: 120-33.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA GOMES DA COSTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 
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OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: anderson o - OAB:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito com a finalidade de intimar a 

parte requerida do dispositivo final da r. sentença, a saber: Diante do 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para o fim de 

condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente 

da conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a partir do período 

não prescrito, ou seja 23/01/2010, tendo por base o percentual a ser 

apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o percentual 

devido, este será incorporado na remuneração do autor até o momento em 

que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória 

que efetivamente englobe a perda inflacionária decorrente do período.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 36805 Nr: 2049-38.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito com a finalidade de intimar a 

parte requerida do dispositivo final da r. sentença, a saber: Diante do 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para o fim de 

condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente 

da conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a partir do período 

não prescrito, ou seja 11/12/2009, tendo por base o percentual a ser 

apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o percentual 

devido, este será incorporado na remuneração do autor até o momento em 

que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória 

que efetivamente englobe a perda inflacionária decorrente do período.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 35790 Nr: 1486-44.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER CÂNDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito com as seguintes providências: 

PRIMEIRO: Ciência á r. decisão de REF. 35, a saber: DECISÃO. Visto etc. 

Certifique-se quanto à intimação das partes. Concluindo-se pela 

confirmação da intimação, aplico desde já multa de 1% sobre o valor da 

causa em face da ausência da parte, que será revertida em favor do 

Estado do Mato Grosso, tendo em vista que consoante a dicção do art. 

334, § 8o do NCPC, a ausência injustificada das partes à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça. Em caso 

de ausência de intimação, voltem-me conclusos para deliberações. 

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Alto Garças, 31 de Agosto de 2016. Sabrina Andrade Galdino 

Rodrigues. Juiz(a) Substituto(a). SEGUNDO: Ciência à certidão de REF. 38, 

a saber: Certifico a intimação das partes, através do DJE n. 9805/2016, de 

30/06/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 30618 Nr: 513-60.2012.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mendonça Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO TEODORO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - 

OAB:4886/MT, RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - OAB:10617/MT, VERA 

LUIZA BARBOSA DE FREITAS - OAB: 18.207 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RETIFICO o ato de fl. 123, para corrigir o valor da taxa judiciária, a saber: 

Nos termos da CNGC, considerando fiscalização do DCA/TJMT, realizada 

nesta data, onde constatou ausência de recolhimento da taxa judiciária, 

IMPULSIONO o feito aos patronos da parte autora, para que providenciem, 

no prazo legal, ao recolhimento da referida taxa, no valor de R$ 3.403,66 

(três mil, quatrocentos e três reais e sessenta e seis centavos), sob pena 

de arquivamento.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 31322 Nr: 853-90.2013.811.0092

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPMGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente, para fins de intimação do advogado da 

parte autora, para proceder o recolhimento das custas judiciais de 

Distribuição da Carta Precatória, a qual foi remetida para o Estado de São 

Paulo, com a finalidade de intimar o requerido a comparecer à Audiência 

de Instrução e Julgamento.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50151 Nr: 740-58.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADAL PALFINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA COELHO DE MIRANDA - COMÉRCIO 

E SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE FONTANA PALAVRO - 

OAB:73270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Homologo, por sentença, para que surta seus jurídicos e 

regulares efeitos, o acordo a que chegaram as partes nesta data, e, em 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ”b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas e despesas finais a cargo da parte requerida. Considerando 

que a presente sentença acolheu pretensão conjunta das partes, 

mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de recursos, 

operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão disso, certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado da presente decisão. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Cientifique-se o Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se 

os autos.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 47797 Nr: 205-66.2015.811.0084

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Apiacás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder à intimação da parte requerida, por 

intermédio de seu advogado para que regularize a petição juntada via PEA 

em 01/10/2016, haja vista que sua vizualização é impossível.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14647 Nr: 687-70.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Diolina de Jesus, João Candido Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o fim 

de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 98.871,56 (noventa e oito 

mil oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos) e 

homologar o débito total de R$. 8.577,20 (oito mil quinhentos e setenta e 

sete reais e vinte centavos), sendo R$.6.373,90 (seis mil trezentos e 

setenta e três reais e noventa centavos) e R$ 2.203,30 (dois mil duzentos 

e três reais e trinta centavos) de honorários sucumbenciais, com data 

base em 5/2016. (...) Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de 

remessa necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 

496 e ss. -, certifique, a fim de que seja dado o prosseguimento do 

necessário ao pagamento/adimplemento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71467 Nr: 2905-22.2016.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Souza Pinto Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o autor, para que efetue 

o pagamento de diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 28,00 a ser 

depositada na conta corrente 15.066-5, Agência 2939-4 – Fórum Judicial 

Araputanga, para cumprimento do mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71869 Nr: 3142-56.2016.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Francisco Dias & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:MT - 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o autor, para que efetue 

o pagamento de diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 28,00 a ser 

depositada na conta corrente 15.066-5, Agência 2939-4 – Fórum Judicial 

Araputanga, para cumprimento do mandado de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53006 Nr: 347-82.2013.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivelton Bortoloti Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT/ 19644/O, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:MT/ 14862

 Vistos...Trata-se de pedido de Saída Temporária (festas de fim de ano) 

formulado pela defesa do recuperando ERIVELTON BORTOLOTI DE 

SOUZA, fundamentando o pleito como forma de ressocialização do 

reeducando.Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pleito. (...) Assim, tem-se que o recuperando encontra-se 

cumprindo pena em regime fechado, o que de pronto impossibilita a 

concessão do benefício requerido, e, se não bastasse, o artigo 120 de 

LEP ainda dispõe que aos recuperando que cumprem pena em regime de 

pena fechado apenas será permitida a saída do estabelecimento prisional, 

mediante escolta, em havendo: “I- falecimento ou doença grave do 

cônjuge, companheira, ascendente, descendete ou irmão; II-necessidade 

de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14)” (artigo 120, Lei nº 

7.210/84).Deste modo, ante todo o exposto, em consonância com o 

parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de Saída Temporária (festas de fim 

de ano) de fls. 175/178 do recuperando ERIVELTON BORTOLOTI 

SOUZA.Intima-seCumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55777 Nr: 593-44.2014.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Pinheiro Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edjerlan Alves da Silva - 

OAB:CE/33413, Etelmínio Arruda Salomé Neto - OAB:MT/ 9.869, Luiz 

Gustavo Gasch Harris - OAB:19540/O

 Defiro os pedidos acostados pelo Ministério Público às fls. 925/927 em 

sua totalidade, vez que o advogado de Defesa não se opôs ao pleito (fls. 

932)..

 Em relação ao item “b”, substituo a testemunha José Maria Machado por 

Laudinei Rocha de Jesus, e designo, desde já, audiência para sua oitiva 

para o dia 13 de dezembro de 2016, às 14h00min, o qual deverá ser 

intimado no endereço constante na cota ministerial (item “b”, fls. 927).

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63924 Nr: 1819-50.2015.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Alves de Almeida Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:MT/ 14862

 Certifico encaminhamento de Carta Precatória de Intimação ao Protocolo 

Fórum da Capital - TJMT, via Malote Digital, com Código de Rastreabilidade 

nº 81120162346184.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59486 Nr: 128-98.2015.811.0038

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Marins de Carvalho, Borges de Carvalho & 

Cia LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Rossi Pipino - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Anselmo da Costa 

Prado - OAB:MT - 8486

 Visto e bem examinado.

Diante da juntada de novos documentos pela parte, dê vista dos autos à 

representante do Ministério Público e, por fim, volte-me concluso para 

decidir.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52718 Nr: 60-22.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S.A, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A., Marcos Eduardo dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Lucio Junior Bueno Alves - OAB:MT - 15.733, Luiz 

Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 

OAB:MT-11.340-A, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15.013-A

 , motivos pelos quais DETERMINO a intimação das partes, através dos 

seus advogados, para que, diante dos benefícios da transação e postura 

da legislação atual no sentido de que todos devem incentivar e buscar 

esses métodos consensuais de solução dos conflitos – NCPC, art. 3º e §§ 

-, esclareçam se desejam a designação de audiência de conciliação e ser 

conduzida pelo conciliador da Comarca, fazendo-o no prazo de 10 (dez) 

dias.Em sendo negativa a resposta das partes quanto à utilização da 

conciliação como forma de solução da lide, esclareçam se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente 

as provas que pretendam produzir nessa, ou o JULGAMENTO IMEDIATO A 

LIDE, ratificando eventual pedido anterior constante nos autos.Informado 

pelas partes o desejo da audiência de conciliação, DETERMINO a remessa 

dos autos ao conciliador para agendamento do ato e sua realização. 

Contudo, informado não terem interesse nisso ou transcorrido o prazo in 

albis ou esclarecidas as provas, volte-me concluso.Defiro a 

excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser 

prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – 

NCPC, art. 212, § 2º.Cumpra, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63184 Nr: 1574-39.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sônia Regina Matinez 

Hossmann - OAB:16723/B

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS em que o devedor realizou 

o pagamento de valor e a parte adversa pugnou pela expedição do alvará 

de levantamento em seu favor e posterior extinção da obrigação e, 

consequentemente, processo.

Ocorre que a consulta no sistema SisconDJ retornou negativa para o 

processo - "processo não encontrado" -, razão pela qual DETERMINO a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Única para que seja 

regularizado e, por fim, dê ciência à representante do Ministério Público e 

me volte para proferir a sentença de extinção da obrigação e expedir o 

alvará em favor da parte credora.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50390 Nr: 189-61.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delcides Feles da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o fim 

de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 19.444,36 (dezenove mil 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) e 

homologar o débito total de R$. 42.831,32 (quarenta e dois mil oitocentos e 

trinta e um reais e trinta e dois centavos) para a parte autora e R$ 549,62 

(quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos) de 

honorários sucumbenciais, com data base em 4/2016.(...) Após o trânsito 

em julgado, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau 

obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. -, certifique, a fim de 

que seja dado o prosseguimento do necessário ao 

pagamento/adimplemento. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54575 Nr: 1968-17.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Ferreira Nobokite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o fim 

de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 14.915,73 (quatorze mil 

novecentos e quinze reais e setenta e três centavos) e homologar o 

débito total de R$. 21.196,54 (vinte e um mil cento e noventa e seis reais e 

cinquenta e quatro centavos) e R$ 1.011,14 (mil e onze reais e quatorze 

centavos) de honorários sucumbenciais, com data base em 5/2016. (...) 

Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e 

ss. -, certifique, a fim de que seja dado o prosseguimento do necessário 

ao pagamento/adimplemento. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27430 Nr: 875-87.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Xavier das Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Seguradora S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmínio Arruda Salomé Neto - 

OAB:MT/ 9.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Alexandre Malfatti. - 

OAB:139.482

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, tendo como 

partes MARCIA XAVIER DAS CHAGAS e UNIMED SEGURADORA S.A., em 

que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento 

integral do débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução 

se exauriu, ensejando a extinção do feito, em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada.
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É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto, 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 794, I, 

do CPC/NCPC, arts. 924, II e 925 -, diante do adimplemento do principal, das 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios.

Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em 

nome do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

hoje R$ 36.776,61 (trinta e seis mil e setecentos e setenta e seis reais e 

sessenta e um centavos), que deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo 2, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, itens 2.13.1 e ss.

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

P. I. Cumpra.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51354 Nr: 377-51.2016.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS, LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, por consequência, decreto, por 

sentença, o divórcio do casal requerente (Rosani Andrade Silva 

Fernandes e Lussivaldo Fernandes de Souza), o qual se regerá pelas 

condições da petição inicial.Custas e despesas processuais pelos 

interessados. Sem verba honorária.Ciência aos interessados e ao 

Ministério Público.Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente, em seguida, obedecidas as formalidades e cautelas de praxe, 

arquivem-se.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Intimem-se. 

Cumpra-se.Arenápolis, 3 de novembro de 2016.Luis Felipe Lara de 

SouzaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55744 Nr: 3123-86.2016.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Assunção Sobrinho, MARIA IRANI ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Aguilera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18591/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA desta Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT para 

processar e julgar os Embargos de Terceiro ajuizados por JOSÉ 

ASSUNÇÃO SOBRINHO e MARIA IRANI ASSUNÇÃO em desfavor de 

MARCELO AGUILERA e determino sua imediata remessa ao Juízo da Vara 

Única da Comarca de Sertanópolis/PR.Intime-se, via DJe, o patrono da 

parte autora sobre o teor desta decisão.Preclusa a via recursal, 

certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo da Vara Única da Comarca 

de Sertanópolis/PR, grafando na missiva as nossas homenagens, 

mediante as anotações devidas e respectiva baixa na 

distribuição.Arenápolis, 7 de dezembro de 2.016.Luis Felipe Lara de 

SouzaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55485 Nr: 2957-54.2016.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. (...) a)Intime-se o patrono da Requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, emende a petição inicial, a fim de (i) comprovar a 

insuficiência financeira da parte autora para pagar as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, e (ii) corrigir o polo ativo da 

demanda, devendo a filha comum do casal litigante figurar como autora na 

ação de alimentos e a requerente como autora na ação de modificação de 

guarda, distinção a ser feita na petição inicial, sob pena de indeferimento 

do pedido de justiça gratuita e/ou extinção processual sem resolução do 

mérito.a)Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.Arenápolis, 7 de dezembro de 2016.Luis Felipe Lara 

de SouzaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 18064 Nr: 1666-97.2008.811.0026

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ferreira Leal, Arnaldo Ferreira Leal - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria do Estado de Fazenda de Mato 

Grosso - SEFAZ / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613/MT, Luiz Alexandre Combat de F. Tavares 

-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em atendimento ao despacho de fl. 84, nos termos do art. 152,VI, CPC, 

IMPULSIONAM-SE os autos INTIMANDO-SE a PARTE AUTORA, ora 

APELADA, por meio de seu procurador legalmente constituído, para 

responder a apelação, no prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53303 Nr: 1416-83.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia de Arenápolis-MT, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdA, JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:, 

Gláucio Araujo de Souza - OAB:13.599/MT, Gláucio Araújo de Souza 

- OAB:13599

 Abro vistas dos autos ao Dr. Gláucio Araújo de Souza, OAB/MT 13.599, 

Patrono do Acusado Diego Corrreia da Araújo, para, no prazo legal, 

apresentar memorias escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 14815 Nr: 3226-45.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atacado de Confecções Lopes Ltda- Me, 

Marilda Lopes Machado, Shirley Gonçalves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 
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OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton G - OAB:

 Em atendimento ao despacho de fl. 118, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

IMPULSIONAM-SE os autos INTIMANDO O EXEQUENTE, por meio de seu 

procurador legalmente constituído, a fim de manifestar-se requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 13936 Nr: 2349-08.2006.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT, Antônio Geraldo 

Wrobel, João Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Alves de Lima, José Mauro 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique S. Vigo - 

OAB:11.751/MS, Leandra Magro - OAB:2571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao despacho de fl. 129, nos termos do art. 152,VI, CPC, 

IMPULSIONAM-SE os autos intimando a PARTE AUTORA, por meio de seu 

procurador legalmente constituído, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53610 Nr: 1644-58.2016.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Aparecida Picalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Na petição inicial, a parte autora pugna pela concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, sob a alegação de que não se encontra em condições 

de arcar com o ônus da presente demanda sem que comprometa o 

sustento próprio e de sua família.

 Pois bem.

A inteligência da nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da 

justiça, sendo presumida como verdadeira a alegação de insuficiência da 

pessoa natural.

No caso em vertente, malgrado a evidência da falta de pressupostos para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, em obediência ao quanto 

disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, hei por 

bem determinar à autora que comprove efetivamente a insuficiência 

alegada, para posterior análise do pedido de concessão do benefício e, 

alternativamente, pagamento das custas processuais ao final do 

processo.

Isso porque a parte autora comprova que adquiriu o imóvel litigioso em 25 

de novembro de 2014 pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), circunstância essa a realçar a necessidade de demonstração da 

insuficiência alegada.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, comprovar a insuficiência financeira da parte autora para pagar as 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios;

b) Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Arenápolis, 7 de dezembro de 2016.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55321 Nr: 2858-84.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumário (Alçada)->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Soares Simplício / ou da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DOS 

TELES PIRES, Município de Nova Marilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o benefício processual da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, considerada a documentação encartada no feito, especialmente, a 

declaração de hipossuficiência.

2. Designo audiência de conciliação para o dia 8 (oito) de março de 2017, 

às 08h30min, em observância ao teor do artigo 334 do Código de 

Processo Civil.

3. Cite-se e intime-so(a/s) requeridos(a/s) para comparecer à audiência de 

conciliação supradesignada, acompanhado de seu procurador, bem como 

para contestar a partir da data da audiência de conciliação ou do protocolo 

do pedido de cancelamento da audiência de conciliação.

4. Intimee, via Dj o patrono da parte autora para comparecerem na 

audiência designada.

5. Advirtam-se as partes de que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado.

Arenápolis, 7 de dezembro de 2016.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 45873 Nr: 1531-75.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062-MT

 Ante a não publicação via DJE/MT à epoca do despacho de fl. 54/60, e, 

pela entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, nos termos do 

art. 152, VI, CPC, IMPULSIONAM-SE os autos INTIMANDO-SE a parte 

requerida, por meio de seu procurador legalmente constituído, para 

CIÊNCIA da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 47955 Nr: 814-29.2015.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Marilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO ANASTACIO CHAVES - 

OAB:11226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo MUNICÍPIO DE 

MARILÂNDIA objetivando extinguir a Execução Fiscal nº 

424.59.2015.811.0026, Código 47252, em apenso, ajuizada em seu 

desfavor pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Decisão, datada de 03.06.2015, ordenou a intimação do embargado para 

impugnar os embargos à execução (fl. 15).

Petição do embargado, datada de 05.08.2015, requerendo a extinção do 

feito pela perda superveniente do objeto, ante a quitação dos créditos 

tributários objetos da execução fiscal (fls. 35).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Tem razão o embargado.

A execução fiscal que se pretende extinguir nestes embargos foi, nesta 

data, extinta, em razão do pagamento da obrigação pelo executado, ora 

embargante.

Patente, desta feita, a perda superveniente do interesse processual do 
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embargante, por falta de objeto, considerada a extinção da execução 

fiscal já ordenada em razão do pagamento da obrigação, donde não resta 

alternativa senão extinguir o processo sem apreciação do mérito.

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, ante a perda superveniente do objeto e consequente ausência de 

interesse processual.

 Isento de custas e despesas processuais. Sem verba honorária.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intime-se. 

Cumpra-se.

Arenápolis, 12 de julho de 2016.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55190 Nr: 1721-46.2014.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B

 Vistos etc.,

 Inicialmente registro que a multa aplicada encontra-se suspensa, 

conforme já determinado no despacho de fl. 192.

Por ora, ante a informação contida na petição de fl. 193, formulada pelo 

Banco Itaucard S/A, DETERMINO que a requerida Sra. Noemia Ferreira da 

Silva compareça ao Abelhão Guincho, localizado na Avenida JK, n.º 5.348, 

Setor Industrial, saída para Castanheira, na Cidade de Juína-MT, 

acompanhada de seu mecânico de confiança, para que esse possa 

proceder a vistoria do veículo em questão e, estando esse veículo em 

condições de uso e de tráfego, que o referido veículo seja restituído à Sra. 

Noemia, sem quaisquer ônus.

Após, promova a parte restituída a comprovação nos autos de 

recebimento ou não do citado veículo, consoante determinado neste 

despacho.

 Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55885 Nr: 9-84.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA, BRUNO 

MONTEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-b, WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14.614/MT

 Vistos etc.

Acolhendo o teor do parecer ministerial de ref. 194, nos termos exarados 

pelo ilustre Promotor de Justiça, MANTENHO a prisão preventiva de 

VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA, em razão da necessidade da 

manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

No mais, encerrada a instrução, dê-se vista dos autos às partes para 

apresentação de alegações finais, primeiro o Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61230 Nr: 1243-67.2016.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cléa Barbosa da Fonseca, Alaercio Felix dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

CLÉA BARBOSA DA FONSECA e ALAÉRCIO FELIX DOS SANTOS, ambos 

devidamente qualificados na inicial, ingressaram com a presente ação de 

divórcio consensual.

Aduzem os requerentes, em síntese, que casaram-se em 04 de julho de 

2009 sob o regime de comunhão parcial de bens e que estão separados 

de fato há mais de 02 (dois) anos.

Do casamento não nasceram filhos e, segundo os requerentes, não 

adquiriram bens.

Não há pedido de assistência financeira mútua entre os Requerentes.

Não houve alteração no nome da Requerente.

Acostados a inicial vieram os documentos digitalizados.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, que 

alterou a redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da República, 

tornou-se desnecessária a demonstração do lapso temporal da separação 

de fato do casal, para a decretação do divórcio.

Os requerentes apresentaram cópia de sua certidão de casamento junto 

com a exordial.

Dessa forma, deve ser acolhida a pretensão das partes.

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio de CLÉA 

BARBOSA DA FONSECA e ALAÉRCIO FELIX DOS SANTOS. E em 

conseqüência, julgo extinto o processo, com exame de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Sem custas, haja vista serem os requerentes beneficiários da justiça 

gratuita.

P.R.I.

 Arbitro honorários em favor da advogada dativa, Dra. Alexsandra 

Vortmann Fabrin, a quantia de 5 (cinco) URH's que deverão ser custeados 

pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 22, § 1º da Lei nº 

8.906/94, expedindo-se a certidão para cobrança a requerimento do 

interessado.

 Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se 

fizerem necessários para a averbação junto aos ofícios competentes, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63663 Nr: 3138-63.2016.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Anote-se que o presente feito deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Proceda-se às anotações necessárias.

Cite-se a parte requerida, pela via editalícia, para querendo responder a 

presente ação no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60418 Nr: 768-14.2016.811.0088

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ALVES EDUARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela requerente 

e determino que promova o recolhimento das custas judiciais no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo 

Civil.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61827 Nr: 1719-08.2016.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para emendar a inicial acostando-se aos autos endereço 

completo da parte requerida, a fim de viabilizar sua citação, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

Cumpra- se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63052 Nr: 2659-70.2016.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Anote-se que o presente feito deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Proceda-se às anotações necessárias.

Cite-se a parte requerida, por meio de carta precatória, para querendo 

responder a presente ação no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59683 Nr: 410-49.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBNET PROVEDOR E INFORMÁTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBYS ROBERTO VILELA, RODRIGUES E 

VILELA DA SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Vistos etc.

Ao tempo em que defiro o pedido retro formulado pelo exequente, 

DETERMINO a intimação do executado para pagar a dívida no prazo de 3 

(três) dias a contar da publicação desta decisão, eis que aquele já foi 

devidamente citado neste feito.

Ato contínuo, acaso o executado não realize o aludido pagamento, 

proceda o Oficial de Justiça à penhora dos bens, que estejam em nome do 

executado, a fim de que seja satisfeita a execução.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31103 Nr: 1808-80.2006.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SOARES RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JÉSSICA VALÉRIA FERREIRO, para devolução 

dos autos nº 1808-80.2006.811.0088, Protocolo 31103, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 61355 Nr: 1358-52.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelcir Antonio Gava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ratifico os atos anteriormente praticados em sua totalidade.

Tendo em vista que não há nos autos prova da negativa da parte ré, 

INTIME-SE a parte autora para formular pedido administrativo de 

aposentadoria ou auxílio doença junto ao INSS, no prazo 30 (trinta) dias, 

sob pena de extinção do processo.

Proceda-se ao cadastro do patrono da parte autora junto ao sistema 

Apolo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 62471 Nr: 1986-41.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande - 

MS, BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABANHA 74 COMÉRCIO DE ANIMAIS- LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente para que recolha as custas referentes à presente 

deprecata no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19625 Nr: 317-65.2007.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA DE PAIVA - OAB:11460/MT

 Código n. 19625

Vistos.

Trata-se procedimento em que existe manifestação para que seja 

verificada a incidência da prescrição como forma de extinção da 

punibilidade.

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Analisando o caso sob a égide do artigo 109 do Código Penal, claramente 

se observa que está prescrito o direito estatal de punir de buscar a 

punição pelo suposto crime que teria sido cometido.

Sobre a matéria Cezar Roberto Bitencourt, em seu Tratado de Direito 

Penal, parte geral, Editora Saraiva, 8º Edição, pág. 714, assim leciona:

“Denomina-se prescrição abstrata porque ainda não existe pena 

concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor do 

lapso prescricional.

O prazo da prescrição abstrata regula-se pela pena cominada ao delito, 

isto é, pelo máximo da pena privativa de liberdade abstratamente prevista 

para o crime, segundo a tabela do art. 109 do CP”.

Damásio E. de Jesus, Prescrição Penal, Editora Saraiva, 15º Edição, pág. 

27, assim coloca a questão:

“A prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, deve ser 

reconhecida em qualquer fase do inquérito policial ou da ação penal, de 

ofício, nos termos do art. 61, caput, do CPP, pelo Juiz ou pelo Tribunal”.

No caso em tela se verifica a incidência do artigo 107, inciso IV do Código 

Penal.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público, 

julgo extinta a punibilidade, ante a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, o que faço com fulcro assente no artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, proceda a escrivania as 

baixas e anotações necessárias, comunicando o cartório distribuidor, 

arquivando-se os autos.

PRIC.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 54272 Nr: 1025-71.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUREA AVILA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - OAB:MT 

/ 12.082, Aluirson da Silva Arantes Junior - OAB:17550, WAYNE 

ANDRADE COTRIM - OAB:12603/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO o Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS à IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO de aposentadoria 

rural por idade, em favor da parte requerente, no valor mensal de 01 (um) 

salário mínimo, inclusive com abono anual (13º salário), conforme artigo 

143 da Lei 8.213/91.Presentes os requisitos legais e, cuidando-se, de 

verba de cunho alimentar, indispensável ao sustento da parte autora, 

DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar o 

INSS que implante o benefício aludido no prazo de 30 dias, sob pena de 

multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 56717 Nr: 576-79.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HELIO EMERICH FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANA RODRIGUES LIMA, KAUÃ 

RODRIGUES EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ódigo de rastreabilidade: 81120162347041

Documento: 1_pdfsam_processo 56717.pdf

Remetente: SECRETARIA DA VARA ÚNICA - BRASNORTE ( ROZANGELA 

DE ALMEIDA ARAUJO )

Destinatário: Mondaí - Distribuição ( TJSC )

Data de Envio: 07/12/2016 17:25:10

Assunto: Processo para distribuição ante a declinação do deste juízo.

Código de rastreabilidade: 81120162347044

Documento: processo 56717.pdf

Remetente: SECRETARIA DA VARA ÚNICA - BRASNORTE ( ROZANGELA 

DE ALMEIDA ARAUJO )

Destinatário: Mondaí - Distribuição ( TJSC )

Data de Envio: 07/12/2016 17:25:10

Assunto: Processo para distribuição ante a declinação do deste juízo.

Código de rastreabilidade: 81120162347043

Documento: 52_pdfsam_processo 56717.pdf

Remetente: SECRETARIA DA VARA ÚNICA - BRASNORTE ( ROZANGELA 

DE ALMEIDA ARAUJO )

Destinatário: Mondaí - Distribuição ( TJSC )

Data de Envio: 07/12/2016 17:25:10

Assunto: Processo para distribuição ante a declinação do deste juízo.

Código de rastreabilidade: 81120162347042

Documento: 32_pdfsam_processo 56717.pdf

Remetente: SECRETARIA DA VARA ÚNICA - BRASNORTE ( ROZANGELA 

DE ALMEIDA ARAUJO )

Destinatário: Mondaí - Distribuição ( TJSC )

Data de Envio: 07/12/2016 17:25:10

Assunto: Processo para distribuição ante a declinação do deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 59849 Nr: 499-36.2016.811.0100

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQCES LOGISTICA NACIONAL LTDA, Juízo da Comarca 

de São Paulo-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIS LANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS ON LINE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:257874, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:154384/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o deposito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 20,00 (vinte reais), para cumprimento de mandado, a ser 

depositado na Conta Corrente nº 9028-X, Agência nº 3945-4, Banco do 

Brasil S/A, devendo ainda, colacionar aos autos comprovante do deposito. 

Consigno que, caso não sejam adotadas as medidas necessárias para 

sanar a omissão, no prazo de até 30 dias, será ela devolvida, 

independentemente de cumprimento, nos termos do capítulo 2, seção 7, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça deste 

Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24290 Nr: 526-29.2010.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A, 

Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para providenciar o depósito de 

diligência no valor de R$ 20,00 (vinte reais a ser depositado na conta do 

Oficial de Justiça Erik Albert Miotto portador do CPF 0274343981, conta 

corrente 9028-X Agência: 3945-4, Banco do Brasil S/A.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 22514 Nr: 1546-26.2008.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 291 de 419



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIK WILIAN ZANON DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18.821/O

 Intimação da defesa do réu para tomar conhecimento da sentença que 

acolheu os embargos declaratórios: "... acolho os embargos de 

declaração opostos para realizar nova dosimetria da pena, a qual passará 

a fazer parte da sentença condenatória de fls. 315/320, substituindo-se a 

dosimetria anterior ... encontro uma pena total DEFINITIVA de 02 (dois) 

anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) 

dias-multa, no valor mínimo legal. O regime da pena será o ABERTO, ex vi 

do art. 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

 ... substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direito, as quais serão definidas pelo juízo da execução. DEIXO de 

proceder à suspensão condicional da pena, em tese cabível, por se tratar 

de medida mais gravosa. O réu PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE ... 

Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, registrando que sua defesa foi patrocinada por advogado 

dativo. Considerando que o Dr. Diego Rafael Lanzarini, OAB/MT nº 18.821 

apresentou apenas as alegações finais do réu, fixo em 02 URH's seus 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado para a acusação, 

voltem-me os autos conclusos para análise da incidência de eventual 

extinção da punibilidade por prescrição retroativa".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 21108 Nr: 390-03.2008.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ortega - OAB:7086-A

 Desse modo, nos termos do art. 109, III combinado com art. 115 do Código 

Penal, diante da prescrição da pretensão punitiva estatal, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do réu ANDERSON DA SILVA BARBOSA, pelo crime de 

furto (art. 155 do CP).Por fim, ARBITRO a título de honorários dativos para 

o Dr. Moacir Ortega que realizou a defesa do acusado durante toda a 

persecução penal, o importe de 3 (três) URH’s, de acordo com o grau de 

zelo do profissional, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço.EXPEÇA-SE certidão para 

recebimento dos honorários.P.C.IConrado Machado SimãoJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 53459 Nr: 359-70.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR LUIZ SCHERODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 Vistos etc.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Cleomar Luiz 

Scheroder, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

306, caput, do CTB.

 Proposta de suspensão condicional do processo, aceita pelo acusado às 

fls. 49, em 12 de setembro de 2014.

O Ministério Público requer a extinção da punibilidade do acusado, ante o 

cumprimento da suspensão (fl. 57).

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

A Lei nº 9.099/95 em seu artigo 89, § 5º, criou uma nova causa extintiva 

da punibilidade, incidindo sobre a pretensão punitiva, ao dispor que 

expirado o prazo de suspensão condicional do processo sem revogação, 

o Juiz declarará extinta a punibilidade.

Assim, constata-se que o acusado cumpriu satisfatoriamente as 

condições a ele impostas durante o prazo do sursis processual, que 

expirou sem revogação do benefício.

Posto isso, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de Cleomar Luiz 

Scheroder, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 89, § 5º, da 

Lei nº 9.099/95, e por reconhecer que o acusado cumpriu 

satisfatoriamente as condições impostas.

Sem custas.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos.

P.R.I.C.

C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

Conrado Machado Simão

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 52773 Nr: 1185-33.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MARCOS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Cardoso de 

Carvalho Neto - OAB:16307-A-MT, Silvio César Dos Santos - 

OAB:7806-B

 Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Pedro Marcos Coelho, 

qualificado nos autos.

Proposta de suspensão condicional do processo, aceita pelo acusado, em 

fl. 85/85-verso.

O Ministério Público requer a extinção da punibilidade do acusado, ante o 

cumprimento da suspensão (fl. 95).

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

A Lei nº 9.099/95 em seu artigo 89, § 5º, criou uma nova causa extintiva 

da punibilidade, incidindo sobre a pretensão punitiva, ao dispor que 

expirado o prazo de suspensão condicional do processo sem revogação, 

o Juiz declarará extinta a punibilidade.

Assim, constata-se que o acusado cumpriu satisfatoriamente as 

condições a ele impostas durante o prazo do sursis processual, que 

expirou sem revogação do benefício.

Posto isso, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de Pedro Marcos Coelho, 

qualificado nos autos, com fundamento no artigo 89, § 5º da Lei nº 

9.099/95, e por reconhecer que o acusado cumpriu satisfatoriamente as 

condições impostas.

Sem custas.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos.

P.R.I.C.

C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 62396 Nr: 1934-45.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS VALE 

DO ARAGUAIA, ADELSO JOSE DOS SANTOS, PEDRO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o deposito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), para cumprimento de mandado, a 

ser depositado na Conta Corrente nº 9028-X, Agência nº 3945-4, Banco 

do Brasil S/A, devendo ainda, colacionar aos autos comprovante do 

deposito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 62118 Nr: 1767-28.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTAURUS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS, CLEBER JOSE DOS SANTOS, 
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ELISANGELA CAETANO DIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o deposito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 50,50 (cinquenta reais e cinquenta centavos), para 

cumprimento de mandado, a ser depositado na Conta Corrente nº 9028-X, 

Agência nº 3945-4, Banco do Brasil S/A, devendo ainda, colacionar aos 

autos comprovante do deposito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 61546 Nr: 1469-36.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TUPA LTDA - EPP, DOMINGOS 

GUADAGNIN, ELSO CAVALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o deposito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 20,00 (vinte reais), para cumprimento de mandado, a ser 

depositado na Conta Corrente nº 9028-X, Agência nº 3945-4, Banco do 

Brasil S/A, devendo ainda, colacionar aos autos comprovante do deposito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 60870 Nr: 1045-91.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. M. ESQUADRIAS E MADEIRAS LTDA - 

ME, MARCELO BORGES DE SOUZA, OSMAIR PEREIRA DA SILVA, MARLI 

PAULINO DA SILVA , JORGE BONFIM DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, Ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 61844 Nr: 1635-68.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. ROSA, ALICEIA SANCORE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o deposito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), para cumprimento de mandado, a 

ser depositado na Conta Corrente nº 9028-X, Agência nº 3945-4, Banco 

do Brasil S/A, devendo ainda, colacionar aos autos comprovante do 

deposito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 62471 Nr: 1986-41.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande - 

MS, BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABANHA 74 COMÉRCIO DE ANIMAIS- LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias recolha as custas referentes à presente carta 

precatória, sob pena de devolução da missiva independentemente de 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 21270 Nr: 527-82.2008.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO NARLOCH NUNES, LUCIANE NARLOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONVÊNIO DPVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENEZIO RAMPON - OAB:RS 

35.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MS/6611, Osmar da Silva Monteiro Junior - OAB:7670

 Intimação do Advogado da parte Autora para providenciar o depósito de 

diligência no valor de R$ 20,00 (vinte reais) a ser depositado na conta do 

Oficial de Justiça Mauro Pinheiro Candido, portador do CPF 79538347153, 

conta corrente 9028-X Agência: 3945-4,

 Banco do Brasil S/A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 58794 Nr: 121-80.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RICARDO ARRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMADIO FERNANDES 

LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o deposito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 20,00 (vinte reais), para cumprimento de mandado, a ser 

depositado na Conta Corrente nº 9028-X, Agência nº 3945-4, Banco do 

Brasil S/A, devendo ainda, colacionar aos autos comprovante do deposito. 

Consigno que, caso não sejam adotadas as medidas necessárias para 

sanar a omissão, no prazo de até 30 dias, será ela devolvida, 

independentemente de cumprimento, nos termos do capítulo 2, seção 7, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça deste 

Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 22765 Nr: 477-22.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PALMA DE OURO LTDA, 

ANTÔNIO LAUDIR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA GONÇALVES 

LIGABO DUARTE - PROCURADORA FEDERAL - OAB:3852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para providenciar o depósito de 

diligência no valor de R$ 20,00 (vinte reais) a ser depositado na conta do 

Oficial de Justiça Erik Albert Miotto portador do CPF 0274343981, conta 

corrente 9028-X Agência: 3945-4, Banco do Brasil S/A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 59829 Nr: 490-74.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIARIA VARA 

ÚNICA DE JUINA- MT, FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICA DE BRIQUETES BRASNORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMEDES PEREIRA PEREZ - 

OAB:12065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 
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de 05 (cinco) dias efetuar o deposito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 20,00 (vinte reais), para cumprimento de mandado, a ser 

depositado na Conta Corrente nº 9028-X, Agência nº 3945-4, Banco do 

Brasil S/A, devendo ainda, colacionar aos autos comprovante do deposito. 

Consigno que, caso não sejam adotadas as medidas necessárias para 

sanar a omissão, no prazo de até 30 dias, será ela devolvida, 

independentemente de cumprimento, nos termos do capítulo 2, seção 7, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça deste 

Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 4789 Nr: 1099-77.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ELDORADO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO LTDA, JOSÉ POLLETO, SEBASTIÃO ROBERTO BUZELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAMALIEL FRAGA DUARTE - 

OAB:3486/MT, GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - OAB:6780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para providenciar o depósito de 

diligência no valor de R$ 20,00 (vinte reais) a ser depositado na conta do 

Oficial de Justiça Erik Albert Miotto portador do CPF 0274343981, conta 

corrente 9028-X Agência: 3945-4, Banco do Brasil S/A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 62126 Nr: 1775-05.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COELHO - ME, PEDRO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, Ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 61615 Nr: 1504-93.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRUDA & ARRUDA, ANTONIA DA SILVA 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, Ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 62144 Nr: 1785-49.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSIANE DE MEDEIROS FERRAZ-ME, 

GELSIANE DE MEDEIROS FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, Ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 61726 Nr: 1580-20.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CONFECÇÕES VITÓRIA LTDA - ME, 

IVANIR ROMAN FRANDOLOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, Ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 61901 Nr: 1650-37.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO MIRANDA DOS SANTOS - EPP, NILO 

MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, Ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 61547 Nr: 1470-21.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENY INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - ME, 

JEAN CARLO BURG, JOEL PAULO BURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, Ref. 11.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 53039 Nr: 1454-72.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O, Moacir Ortega - OAB:7086-A

 Intimação da defesa do réu para tomar conhecimento da parte dispositiva 

da sentença: "...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal para ABSOLVER, nos termos do art. 386, VII, o réu 

VAGNER DA SILVA pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) e CONDENAR o 

réu VAGNER DA SILVA, como incurso nas penas do nos art. 129, § 9º do 

Código Penal. ... Assim, alcanço a pena DEFINITIVA de 3 (três) meses de 

detenção, em regime ABERTO, pela prática dos crimes tipificado nos art. 

129, § 9º do Código Penal. ... DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direito. Deixo de aplicar a suspensão da 

pena, ainda que o réu preencha os requisitos do art. 77 do Código Penal, 

tendo em vista que é medida mais gravosa que a pena imposta, de acordo 

com entendimento firmado pela jurisprudência nacional. ISENTO o acusado 

do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser a 

condenada pobre, na forma da lei. ...ARBITRO a título de honorários 

dativos para o Dr. Moacir Ortega que apresentou resposta à acusação e 

realizou audiência de instrução o valor de 2 (duas) URH’s e ao Dr. Lucas 

Moreira Milhomem, que realizou audiência de instrução e apresentou 

alegações finais o valor de 3 (três) URH’s".
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 1504 Nr: 637-23.2004.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO CARLOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Hermes - OAB:16727-0 

MT

 Intimação da defesa acerca da parte dispositiva da sentença: "...Diante da 

explanação acima, forçoso se faz o reconhecimento da prescrição e o 

faço de maneira antecipada. Assim, acolho o parecer ministerial de fls. 

retro e julgo extinto o feito, por faltar justa causa (interesse de agir não 

existente), nos termos do art. 395, inc. III, do CPP. Oportunamente, 

arquivem-se os autos.".

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53039 Nr: 1454-72.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O, Moacir Ortega - OAB:7086-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VAGNER DA SILVA, Filiação: Marta da 

Silva e Juares Santos de Oliveira, data de nascimento: 03/12/1994, 

brasileiro(a), natural de Tangara da Serra-MT, solteiro(a), Telefone 66 

9610 2049. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal para ABSOLVER, nos termos do art. 386, VII, o 

réu VAGNER DA SILVA pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) e 

CONDENAR o réu VAGNER DA SILVA, como incurso nas penas do nos 

art. 129, § 9º do Código Penal.Em observância as diretrizes dos artigos 59 

e 68 do Código penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA.DA LESÃO 

CORPORAL, ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENALPena – detenção, de 3 

(três) meses a 3 (três) anos.PRIMEIRA FASE (PENA BASE)Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se 

refere à culpabilidade, a conduta do acusado é de 

reprovabilidadeordinária, já que ínsita ao tipo penal. No que se refere aos 

antecedentes, verifica-se que o acusado não possui antecedentes 

criminais, nos termos da súmula 444 do STJ .Não há nos autos elementos 

que possam justificar um juízo sobre a conduta social do acusado nem 

sobre a personalidade do agente. As circunstâncias são típicas do crime. 

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal.As consequências são 

típicas do crime.Nada há no que se refere ao comportamento da 

vítima.Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma 

a uma, FIXO a pena-base em 3 (três) meses de detenção.SEGUNDA FASE 

(PENA PROVISÓRIA) Inexistem no presente caso atenuante e/ou 

agravante, razão por que MANTENHO a pena provisória em 3 (três) meses 

de detenção.TERCEIRA FASE (PENA DEFINITIVA)Inexistem causas de 

aumento ou de diminuição.Assim, alcanço a pena DEFINITIVA de 3 (três) 

meses de detenção, em regime ABERTO, pela prática dos crimes tipificado 

nos art. 129, § 9º do Código Penal.SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE 

DIREITO: Vejamos a redação do artigo 44 do Código Penal: "Art. 44 - As 

penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de 

liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 

quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à 

pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II - 

o réu não for reincidente em crime doloso; III - a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem 

como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja 

suficiente (...) § 2o - Na condenação igual ou inferior a um ano, a 

substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; 

se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída 

por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de 

direitos. § 3° - Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a 

substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja 

socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em 

virtude da prática do mesmo crime. § 4º - A pena restritiva de direitos 

converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento 

injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de 

liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de 

direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. 

§ 5º - Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro 

crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo 

deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena 

substitutiva anterior”. Tendo em vista a circunstância do tipo penal, a qual 

foi cometida mediante violência, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direito.Deixo de aplicar a suspensão da 

pena, ainda que o réu preencha os requisitos do art. 77 do Código Penal, 

tendo em vista que é medida mais gravosa que a pena imposta, de acordo 

com entendimento firmado pela jurisprudência nacional .ISENTO o acusado 

do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser a 

condenada pobre, na forma da lei.Transitada esta sentença em julgado, 

DETERMINO:EXPEÇA-SE a guia de Execução Definitiva;LANCE o nome do 

condenado no Rol dos Culpados e, em seguida, OFICIE-SE ao e. TRE-MT e 

ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias.INTIME-SE o réu da presente 

sentença.Por fim, ARBITRO a título de honorários dativos para o Dr. Moacir 

Ortega que apresentou resposta à acusação e realizou audiência de 

instrução o valor de 2 (duas) URH’s e ao Dr. Lucas Moreira Milhomem, que 

realizou audiência de instrução e apresentou alegações finais o valor de 3 

(três) URH’s, de acordo com o grau de zelo dos profissionais, a 

complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo 

exigido para o seu serviço.P.I.C.CIÊNCIA ao MPE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Heloisa Michelnni, 

digitei.

Brasnorte, 07 de dezembro de 2016

Rozangela de Almeida Araujo Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 52646 Nr: 1058-95.2013.811.0100

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCILENE SIQUEIRA DA SILVA, QUELI DAGUIANE 

SIQUEIRA DA SILVA DISCHKALN, JAIRO NAZARENO DA SILVA, MARLICE 

DA SILVA, LORENI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAIMA- SANTANA AGRÍCOLA INDUSTRIAL 

MANUFATURADOS DE MADEIRAS LTDA, PEDRO COELHO, CELIA 

BARRANCO PASSAMANI, MARIA APARECIDA SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Cristianne Maria Kunst talaska - 

OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO da 

parte autora/requerente, para que no prazo legal, apresente os 

documentos exigido pelo Decreto Estadual 412/2011, que institui o estudo 

cadastral no âmbito do Instituto de Terras de Mato Grosso, a fim de instruir 

os autos. Nada mais. __________Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário Assina conforme determinação da Portaria 

109/2016CGJ.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34458 Nr: 289-86.2015.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA FLORENTINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 289-86.2015.811.0110

 Código: 34458

Decisão->Determinação

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que não há documentos que 

comprovem a implantação do benefício à parte autora.

Sendo assim, intime-se o INSS para implantar ou comprovar 

documentalmente a implantação do beneficio, no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) até o limite de 100 (cem) dias, conforme consta na sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis-MT, 05 de dezembro de 2016.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33895 Nr: 26-54.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS RODRIGUES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 26-54.2015.811.0110

Código: 33895

Decisão->Determinação

Vistos.

Não há mais juízo de admissibilidade neste grau de jurisdição (1.010 §3º 

CPC).

Uma vez que já apresentadas as razões (fls. 61/75), bem como as 

contrarrazões(fls. 77/87), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional da 1ª Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis-MT, 05 de dezembro de 2016.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 25995 Nr: 1018-88.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1018-88.2010.811.0110

Código: 25995

Decisão->Determinação

Vistos.

Tendo em vista que o requerido concordou com os cálculos apresentados 

pela parte autora, sendo determino a expedição de precatório no valor de 

R$ 56.774,27 referente as parcelas atrasadas, e o valor de R$ 10.502,42, 

a titulo de honorários advocatícios sucumbenciais, e que foi informado o 

depósito no valor de R$ 48.244,52 devidamente atualizado, determino a 

expedição do competente Alvará Judicial, em nome da parte autora, por se 

tratar de valores atrasados.

Considerando que é incontroverso o valor de 56.774,27 das parcelas 

pertencente a parte autora, expeça-se RPV ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região solicitando o pagamento dos valores remanescentes no valor 

de R$ 8.549,75 (oito mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e 

cinco centavos).

Com a notícia do depósito bancário, determino, desde já, a confecção dos 

competentes alvarás, para levantamento das quantias supracitadas e 

seus acréscimos, devendo ser intimada a parte autora para realizar o 

levantamento.

Após, cumpridas as determinações retro e não havendo pendências 

processuais e/ou eventuais requerimentos, arquivem os autos com as 

baixas, cautelas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis - MT, 05 de dezembro de 2016.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 26756 Nr: 480-73.2011.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB:/MT 16122-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 480-73.2011.811.0110

 Código: 26756

Decisão->Determinação

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que não há documentos que 

comprovem a implantação do benefício à parte autora.

Ademais, a parte autora informou à fl. 179 que o beneficio não foi 

implantado.

Sendo assim, intime-se o INSS para implantar ou comprovar 

documentalmente a implantação do beneficio, no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação, sob pena de multa diária, que fixo no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Intime-se a parte autora acerca da certidão de fl. 180, para requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis-MT, 05 de dezembro de 2016.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 18847 Nr: 407-77.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CANDIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B, CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, KATIA ALESSANDRA 

FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 407-77.2006.811.0110

Código: 18847

Decisão->Determinação

Vistos.

Ante a renuncia do excedente à 60 (sessenta) salários mínimos e a 

comprovação dos depósitos das RVP,s, determino a expedição do 

competente Alvará Judicial em nome da parte autora, para que realize o 

levantamento dos valores inscritos à fl. 198.

 Determino ainda, a expedição de alvará judiciai em nome do Dr. Moacir 

Jesus Barboza para levantamento dos honorários sucumbenciais, com 

rendimentos, relativo ao depósito de fl. 95.

Devidamente cumprido o acima determinado, não havendo pendências 

processuais e/ou eventuais requerimentos, arquivem os autos com as 

baixas, cautelas e anotações de estilo.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis - MT, 05 de dezembro de 2016.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 28034 Nr: 640-64.2012.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UGNEL AGOSTINHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB:/MT 16122-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 640-64.2012.811.0110

Código: 28034

Decisão->Determinação

Vistos.

Ante a decisão de habilitação de herdeiros (fls. 142/143), defiro o pedido 

formulado à fl. 144, e determino a expedição dos competentes Alvarás 

Judiciais, em nome dos herdeiros devidamente habilitados nos autos.

Intime-os para promoverem o levantamento do respectivo alvará.

Devidamente cumprida as determinações retro e não havendo pendências 

processuais e/ou eventuais requerimentos, arquivem os autos com as 

baixas, cautelas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis - MT, 05 de dezembro de 2016.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 25217 Nr: 250-65.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA OLIVEIRA DA HORA, OTACÍLIO JOSÉ DA 

HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 250-65.2010.811.0110

Código: 25217

Decisão->Determinação

Vistos.

Às fls. 153, 164 e 165, o Douto Causídico pleiteou a expedição de alvará 

concernente às verbas devidas à parte autora em seu nome, da mesma 

forma, a RPV referente às verbas sucumbências.

Compulsando os autos, verifica-se que a procuração de fls. 15/16, possui 

cláusula outorgando poderes para receber valores e dar quitação, nos 

termos do Provimento 19/2011.

Assim, acolho o pedido do exequente e determino a expedição dos 

competentes Alvarás Judiciais, podendo ser confeccionado em nome do 

patrono das partes, ficando autorizado a realizar o levantamento dos 

respectivos valores, vez que possui poderes específicos para receber e 

dar quitação.

Intime-se pessoalmente a parte autora, dando-lhe ciência do presente ato.

Devidamente cumprida as determinações retro e não havendo pendências 

processuais e/ou eventuais requerimentos, arquivem os autos com as 

baixas, cautelas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis - MT, 05 de dezembro de 2016.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 20755 Nr: 1422-81.2006.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:203.049-SP, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811-MT

 Processo: 1422-81.2006.811.0110

Código: 20755

Decisão->Determinação

Vistos.

Em respeito ao princípio do contraditório, dê-se vista ao Ministério Público 

para que se manifeste acerca do pedido formulado pelo sentenciado às 

fls. 1703/1711.

 Após, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis-MT, 05 de dezembro de 2016.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 26015 Nr: 1038-79.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB:/MT 16122-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 Processo: 1038-79.2010.811.0110

Código: 26015

Julgamento->Com Resolução do Mérito->Procedência do Pedido - 

Reconhecimento pelo réu

Vistos.

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação 

para “cumprimento de sentença”.

Carolina Maria da SIlva apresentou pedido de cumprimento de sentença, 

apresentando demonstrativo de cálculos às fl. 118/119, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Intimado para se manifestar acerca dos cálculos elaborados pela parte 

autora, o requerido anuiu expressamente (fl. 121-verso).

É o relatório. Fundamento e decido.

O Requerido não se opôs aos cálculos apresentados pela parte autora em 

fase de cumprimento de sentença, de modo que concordou com a planilha 

apresentada.

Nesses termos, julgo procedente o pedido de cumprimento de sentença, e 

assim o faço com resolução do mérito, em consonância com o artigo 487, 

inciso III, alínea “a”, do CPC.

 Homologo os cálculos apresentados pelo autor às fls. 118/119, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos.

Expeçam-se os RPVs, nos seguintes termos: a) R$ 42.525,79 – a título de 

parcelas retroativas; b) R$ 4.252,58 – a título de honorários advocatícios 

sucumbenciais.

Com a notícia do crédito bancário, determino, desde já, a confecção dos 

competentes alvarás, para levantamento das quantias supracitadas e 

seus acréscimos.

Ressalto que, o alvará referente aos valores atrasados que pertencem à 

parte autora, poderá ser levantado por seu advogado, desde que, tenha 

sido-lhe atribuído, no instrumento de mandato, poderes expressos para 

este fim (receber e dar quitação;).

Sem custas e sem honorários advocatícios na fase de cumprimento de 

sentença, diante da não oposição de embargos, nos termos do art. 1º-D, 

da Lei 9.494/97.

Expedido os alvarás e não havendo novos requerimentos a serem 

apreciados por este Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis-MT, 05 de dezembro de 2016.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza Substituta
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Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81942 Nr: 1126-42.2013.811.0101

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ARY GARCIA FILHO, LERITA OLIVEIRA DE LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON FRIGERI - OAB:7538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Este Juízo possui entendimento no sentido de ser necessário o 

ajuizamento de ação cível cabível para o caso vertente, eis que no âmbito 

da Diretoria do Foro tal providência não é possível, em prestigio aos 

princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Assim, intime-se 

a parte interessada LERITA OLIVEIRA DE LEÃO para comprovar no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias o ajuizamento de ação civil tendo por objeto 

os fatos narrados neste feito, sob pena de cancelamento do bloqueio feito 

na matrícula.

2. Diligências necessárias.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54805 Nr: 264-08.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:OAB/MT 11.876-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora/excipiente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de 376,85 

(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal ou Protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

Provimentos 40/2014 e 88/2014 CGJ/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80495 Nr: 837-46.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB-MT 10.604

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora/excipiente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de 376,85 

(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal ou Protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

Provimentos 40/2014 e 88/2014 CGJ/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80374 Nr: 697-12.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULVILAR ARTEFATOS LTDA, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:OAB/MT 6193

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora/excipiente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de 376,85 

(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal ou Protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

Provimentos 40/2014 e 88/2014 CGJ/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80372 Nr: 695-42.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULVILAR ARTEFATOS LTDA, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora/excipiente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de 376,85 

(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal ou Protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

Provimentos 40/2014 e 88/2014 CGJ/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80371 Nr: 694-57.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULVILAR ARTEFATOS LTDA, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:OAB/MT 6193

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora/excipiente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de 376,85 

(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal ou Protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

Provimentos 40/2014 e 88/2014 CGJ/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54806 Nr: 265-90.2012.811.0101
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 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora/excipiente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de 376,85 

(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal ou Protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

Provimentos 40/2014 e 88/2014 CGJ/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81316 Nr: 468-18.2013.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIAMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:OAB-MT 9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que faço 

com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.Custas 

pela parte autora, as quais já foram recolhidas (fls. 28/34). Procedo a 

baixa do bloqueio judicial Renajud, constante no prontuário do veículo. 

P.R.I.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de 

estilo.Cláudia, 28 de setembro de 2016.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54340 Nr: 919-14.2011.811.0101

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA SERRANORTE LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos.

1. Primeiramente, intime-se a parte Autora pessoalmente para constituir 

advogado no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Com a constituição de novo advogado, intime-se-o para se manifestar 

sobre a contestação e documentos apresentados, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Intimem-se ainda as partes se há interesse na audiência de conciliação. 

Prazo: 15 (quinze) dias.

4. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82786 Nr: 147-46.2014.811.0101

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES SALETE MOTTA PANSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PANSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. Defiro o pedido de Justiça Gratuita para as partes, na forma do artigo 

98, § 3º do Código de Processo Civil.

2. No mais, cumpra-se a sentença de fls. 69/70.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87373 Nr: 1250-54.2015.811.0101

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVB, APDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por E. V. B. 

E A. P. de S. C. e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o 

especial fim de: a) reconhecer a existência de união estável entre as 

partes e declarar dissolvida a sociedade de fato existente entre elas a 

aproximadamente 05 (cinco) anos; b) homologar a guarda definitiva do 

menor à genitora; c) fixar a pensão alimentícia em favor do filho do casal 

no montante de 16,90% (dezesseis vírgula noventa por cento) do salário 

mínimo, correspondente à R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês 

pelo genitor, que deverá ser pago até o dia 15 de cada mês depositado em 

poupança ou contracorrente que deverá ser aberta em nome da 

Requerente, com termo inicial na forma do § 2°, do art. 13, da Lei n° 

5.478/1.968, e ainda o genitor deverá arcar com a compra do leite, bem 

como metade das despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, 

odontológicas e demais despesas de saúde que não foram fornecidos 

pelo serviço público, bem como despesas com material escolar; d) 

homologar os horários de visitas acordado pelos Requerentes; e) 

homologar a partilha do bem imóvel. Sem custas.Cumpra-se no mais o 

disposto na CNGCGJ/MT.P. R. I.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público.Diligências 

necessárias.Cláudia, 13 de setembro de 2016.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88344 Nr: 1668-89.2015.811.0101

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARM, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0, JOÃO VICENTE NUNES LEAL - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:19187/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, por 

conseguinte, DECRETO, por sentença, o divórcio do casal C. M. e A. R. M., 

julgando dissolvida a sociedade conjugal existente entre ambos (art. 

1.571, inciso IV, CC).Outrossim, por preservar os interesses dos 

postulantes, HOMOLOGO O ACORDO realizado na exordial, no tocante à 

partilha do bem, forte no art. 487, III, “b” do CPC.Por conseguinte, julgo 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

incisos I e III, “b” do CPC.Defiro os benefícios da justiça gratuita.Após o 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de averbação ao 

Ofício do Registro Civil passando a cônjuge virago utilizar o nome de 

solteira: A. A. R. .P.R.I.Após, obedecidas às formalidades da CNGC, 

arquivem-se.Cláudia/MT THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49257 Nr: 221-13.2008.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BMDC, SCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com razão a parte Autora, eis que as partes não requereram a extinção 

do feito. Assim, REVOGO a sentença de fl.180.

2. Aguarde-se em arquivo provisório até o final cumprimento do acordo, 

que se dará em 15.04.2017.

 3. Decorrido o prazo do acordo, intime-se a parte Autora para informar se 

houve o cumprimento do acordo, no prazo de 10 (dez) dias, assinalando 

que a inércia presumir-se-á que houve quitação integral.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50202 Nr: 1160-90.2008.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEFREZZI - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.856-A

 Vistos.

1. Com razão a Fazenda Pública ao recusar os bens indicados à penhora 

às fls. 83, eis que de difícil comercialização. Assim, intime-se a parte 

Executada para indicar outros bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

2. Decorrido o prazo, abra-se vista à Fazenda Pública para apresentar 

manifestação, em igual prazo.

3. Diligências necessárias.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 34246 Nr: 665-81.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON LACERDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILSON LACERDA PEREIRA, Rg: 566.856, 

Filiação: Oseias Coelho Pereira e Leni Lacerda Pereira, data de 

nascimento: 13/07/1964, brasileiro(a), natural de Bananal-MG, casado(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Praticou a conduta delituosa descrita no artigo 12 da Lei 

10.826/2003

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Cavalcante 

Ribeiro, digitei.

Cotriguaçu, 23 de maio de 2016

Maria Fernanda de Paula Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 62417 Nr: 817-27.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FAUSTINO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO FAUSTINO OLIVEIRA, Cpf: 

01403499101, Rg: 1.448.975-9, Filiação: Joalino Costa Oliveira e Maria 

Bernardo Faustino, data de nascimento: 04/07/1985, brasileiro(a), natural 

de Campo Grande-MS, solteiro(a), operador de maquinas pesadas. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso nas sanções do art. 155, § 4°, inc. II (abuso de 

confiança), do códio Penal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Cavalcante 

Ribeiro, digitei.

Cotriguaçu, 23 de maio de 2016

Maria Fernanda de Paula Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 29658 Nr: 680-55.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILF, CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRACEMA LOURENÇO FRANÇA, Cpf: 

66782740915, Rg: 1.101.604-3, Filiação: Euclides Lourenço e Casturina 

Diniz Lourenço, data de nascimento: 05/02/1965, brasileiro(a), natural de 

Cândido de Abreu-PR, viúvo(a), comerciante e atualmente em local incerto 

e não sabido CELESTINO ELIAS FUHR, Cpf: 97636800187, Rg: 1271306-6, 

Filiação: Iracema Terezinha Fuhr e Roque Sales Fuhr, data de nascimento: 

04/05/1984, brasileiro(a), natural de Toledo-PR, solteiro(a), agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Praticaram a conduta delituosa descrita no artigo 243 da 

Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Cavalcante 

Ribeiro, digitei.

Cotriguaçu, 23 de maio de 2016

Maria Fernanda de Paula Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31923 Nr: 259-94.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SANTOS ALMEIDA - Vulgo "Bugre"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS SANTOS ALMEIDA - VULGO 

"BUGRE", Cpf: 04227787106, Rg: 1715529-, Filiação: Manoel Jose Almeida 

e Alzira Santos Moraes, data de nascimento: 30/11/1963, brasileiro(a), 

natural de Rochedo-MS, convivente. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado Carlos Santos Almeida praticou o delito 

capitulado no artigo 121, !caput", do Código Penal, c/c o artigo 14, inciso II 

(Tentativa), do Código Penal

Despacho: Vistos em correição.Proposta a inicial acusatória, 

determinou-se a citação do increpado (fl. 42). Entanto, não houve o 

recebimento da denúncia naquela oportunidade e, malgrado a possibilidade 

do provimento implícito, a fim de se evitar eventual nulidade, recebo a 

denúncia, em todos os seus termos, por terem sido preenchidos todos os 

requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.Cite-se o acusado 

Carlos Santos Almeida, mais conhecido como “Bugre”, pela via editalícia, 

nos termos dos arts. 361 e 363, § 1°, do Código de Processo Penal, 

conforme pugnado no item “2” da referida cota ministerial.Após a citação 

por edital e o decurso do prazo para apresentação de resposta escrita à 

acusação, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Cavalcante 

Ribeiro, digitei.

Cotriguaçu, 29 de junho de 2016

Maria Fernanda de Paula Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34656 Nr: 1074-57.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO VIEIRA BELAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar da Cruz e Sousa - 

OAB:3543-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de ABRIR VISTA para que o advogado 

constituído da parte requerida manifeste-se quanto a não localização das 

testemunhas Márcio de Oliveira Mendonça (fl. 88) e José Aparecido da 

Silva (fl. 107 v).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34934 Nr: 1352-58.2010.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerido no último petitório.

Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 62750 Nr: 1108-27.2013.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDR, FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCIANE CARDOSO, Filiação: João 

Cardoso e Francisca Aparecida Ávila dos Santos, data de nascimento: 

10/07/1989, brasileiro(a), natural de Apiacás-MT, convivente, do lar e 

atualmente em local incerto e não sabido LUIZ CARLOS DE RAMOS, 

Filiação: Jorge Dippi de Ramos e Natalia Neves Alves de Ramos, data de 

nascimento: 14/02/1971, brasileiro(a), natural de Assis Chateaubriand-PR, 

solteiro(a), afiador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A autora requer a guarda dos menores W.M.C de R., 

L.P.C de R. e G.H.C. de R., em desfavor dos réus.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.O feito encontra-se formalmente 

em ordem.Aguarde-se a juntada da resposta do ofício retro 

expedido.Após, tome a Gestora Judiciária as medidas necessárias para o 

prosseguimento da demanda e/ou, sendo o caso, venham-me os autos 

conclusos para decisão.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Cavalcante 

Ribeiro, digitei.

Cotriguaçu, 15 de setembro de 2016

Elaine Castanha Bonavigo Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 30333 Nr: 1299-82.2007.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA RODRIGUES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUTO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento n° 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de ABRIR VISTA à parte autora para 

manifestação quanto à contestação de fls. 121/130, conforme despacho 

de fls. 119.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35169 Nr: 93-91.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINA LACHESKI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUTO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento n° 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de ABRIR VISTA à parte autora para 

manifestação quanto à contestação de fls. 77/89, conforme despacho de 

fls. 76.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz
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 Cod. Proc.: 61449 Nr: 1188-25.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIK ANDERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WEIK ANDERSON DOS SANTOS, Cpf: 

03044959217, Filiação: Neida Maria Andrade dos Santos, data de 

nascimento: 01/11/1988, brasileiro(a), natural de Colorado do Oeste-RO, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pratica delituosa agida como violência doméstica, 

ficando o Réu incurso nas sanções do art. 147 c/c 129,§9º do código 

penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniel Franco de 

Oliveira, digitei.

Despacho: Vistos.Acolho a cota ministerial retro.Ante o teor da certidão de 

fl. 61, determino a citação por edital do réu, nos termos do art. 361 do 

Código de Processo Penal.Decorrido o prazo do edital, não havendo 

manifestação do acusado, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cotriguaçu, 07 de dezembro de 2016

Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 63872 Nr: 685-33.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DAVI DE ABREU - vulgo RATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE DAVI DE ABREU - VULGO RATO, 

Filiação: Maria Jose de Moura de Abreu e Genes de Abreu, data de 

nascimento: 06/08/1982, brasileiro(a), natural de Cacoal-RO, solteiro(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso nas sanções do artigo 306 c/c artigo 298, 

incisos II e III, ambos do código de Trânsito Brasileiro.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Cavalcante 

Ribeiro, digitei.

Despacho: Vistos.Acolho a cota ministerial de fl. 89.Ante o teor da 

certidão de fl. 87, verso, determino a citação do réu por edital, nos termos 

dos arts. 361 e 363, § 1°, ambos do Código de Processo Penal, com prazo 

de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo do edital, não havendo 

manifestação do acusado, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cotriguaçu, 07 de dezembro de 2016

Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 52/2007-CGJ

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 42896 Nr: 1095-24.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11148-A

 Processo nº 1095-24.2016.811.0034 (Código 42896)

VISTO,

Compulsando os autos, depreende-se da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

que o requerido reside no endereço anteriormente informado e, somente 

não fora citado e intimado, porque não encontrava-se naquele local no 

momento das diligências.

Assim, DEFIRO o pedido de ref.: 27.

Por consequência, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de 

dezembro de 2016, às 13h20min.

CITE-SE o requerido, no endereço constante da inicial e, INTIME-SE a parte 

autora a comparecerem ao ato, consignando que no mandado que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344).

Ciência à Defensoria Pública Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 14 de novembro de 2016.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 40749 Nr: 298-48.2016.811.0034

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA DE PAULA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 298-48.2016.811.0034

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FATIMA DE PAULA SOUZA

PARTE RÉQUERIDA: RUBENS DE PAULA

 FINALIDADE: Ciência a quem interessar possa de que foi decretada a 

Interdição do Requerido Rubens de Paula, Cpf: 13711761836, Rg: 

10650822 SJ MT Filiação: João Vicente de Paula e Nair Arruda de Paula, 

data de nascimento: 18/07/1935 04:00:00, brasileiro(a), natural de 

Assis-SP, casado(a), aposentado, Endereço: Rua Pedro Teixeira de Farias 

Nº 17, Bairro: Vila Ituberaba, Cidade: Dom Aquino-MT, por sentença 

proferida em 05/08/2016. Limites da Interdição: relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil. Causa da Interdição: Estágio 

Avançado de Alzheimer. Prazo da Interdição: Indeterminado. Curadora 

nomeada: FÁTIMA DE PAULA SOUZA. O prazo deste edital é do art. 1.184 

do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital de 

Interdição, que será publicado por três vezes com intervalo de 10(dez) 

dias e afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Antonio dos Reis Lima Filho - Técnico Judiciário, digitei.

Dom Aquino - MT, 8 de setembro de 2016.

Jesinete Alves Silveira
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Escrivã(o) Judicial Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 40596 Nr: 253-44.2016.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva, ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karlos Lock - OAB:16828/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora embargante 

que os autos encontram-se com vista para que tome ciência da decisão 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de Ref: 20, bem como 

para que, no prazo descrito na decisão de Ref: 10, efetue o recolhimento 

das custas processuais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 8913 Nr: 34-12.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Cássia Barbacena Silva, Amanda Leila 

Barbacena Silva, Maria Angélica Barbacena Silva, Jairo João Pasqualotto, 

Giovani Bianchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Márcio Silva Ratto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT, 

Jairo João Pasqualotto - OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT, Jonattas 

Afonso Oliveira Pacheco - OAB:21750-0

 Intimação dos advogados das partes, parte final da decisão de fls. 

797/800, ..Destarte, não tendo sido encontrados bens livres e 

desembaraçados para a garantia do débito em nome do executado, 

enquanto pessoa física, resta evidenciada a tentativa do próprio em 

blindar o patrimônio e se furtar ao pagamento do crédito exequente, de 

modo que plenamente possível a constrição de bens da pessoa jurídica, 

eis que a parte exequente merece ver satisfeita a obrigação representada 

pelo título judicial definitivo. Vale assinalar, sem prejuízo, que toda essa 

discussão acerca de fraude ou abuso de direito é travada em nome do art. 

93, da CFRB/1988, isto é, do dever de fundamento frente às várias 

interpretações possíveis do art. 50, do CC/2002...quanto ao pedido de 

condenação da parte executada em litigância de má-fé, ressalto que não 

há motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novel 

CPC, conforme postulado pelos exequentes.....In casu, a parte executada 

somente manifestou-se no exercício de seu direito, o que não enseja a 

aplicação da penalidade de litigância de má-fé a própria, pois não há, no 

caso concreto, neste momento processual, qualquer atitude desleal ou 

desonesta, não estando, portanto, configuradas as hipóteses previstas 

nos art. 80 e 81, do CPC. Assim, tenho que não se encontra ocorrente 

situação para autorizar a condenação de quaisquer das partes por 

litigância de má-fé...Posto isto, ... a) INDEFIRO os pedidos declinados às 

fls. 750/752; b) DESCONSIDERO a personalidade jurídica inversa da 

empresa NUTRATTOS COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, uma vez que seus bens se confundem com aqueles do executado; 

c) Tendo em vista a deliberação supra, MANTENHO a adjudicação 

realizada outrora. Sem prejuízo, SUSPENDO a imissão da posse até a 

desocupação do imóvel constrito pela empresa Algodoeira Sucesso Ltda, 

ficando tal incumbência a cargo da parte exequente, que deverá 

diligenciar com os meios necessários com tal desiderato; d) INDEFIRO, por 

derradeiro, o reconhecimento da litigância de má-fé, eis que ausentes os 

requisitos para tanto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 30560 Nr: 339-54.2012.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ribeiro de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érico Ricardo da Silveira - 

Defensor Público - OAB:0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, 

Cpf: 03837368114, Rg: 1840115-5, Filiação: Edson Ribeiro de Oliveira e 

Maria de Fatima Rosa de Oliveira, data de nascimento: 19/06/1991, 

brasileiro(a), natural de Campo Verde-MT, casado(a), vaqueiro, Telefone 

66-9600-3365. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Autos n°: 339-54.2012.811.0034Código nº: 30560Natureza: 

Ação Penal Pública Condicionada e Incondicionada Autor: Ministério 

Público EstadualRéu: Edson Ribeiro de Oliveira JuniorImputação: Artigo 

129, parágrafo 9º, e art igo 147, todos do Código 

PenalSENTENÇAVISTO,Trata-se de ação penal, em desfavor de EDSON 

RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, instaurado para apurar a suposta prática 

do delito capitulado no art. 129, parágrafo 9º, e artigo 147, todos do 

Código Penal.Consta na denúncia os seguintes relatos:“Consta no 

inquérito policial, que no dia 05/05/2012, o denunciado Edson Ribeiro de 

Oliveira Junior, ofendeu a integridade física de sua companheira Ana 

Gleicy Rocha Vieira, bem como a ameaçou de causar mal injusto e 

grave.Segundo a vítima, por não aceita o termino do relacionamento, no dia 

05/05/2012 o denunciado passou a agredir com socos e murros e na 

costela, razão pela qual Ana Gleicy dirigiu-se a cidade de Campo Verde 

onde possui familiares.Consta também que no dia 06/05/2012, ao retornar 

à residência do casa a vítima foi novamente agredida pelo denunciado, 

que na ocasião, colocou uma coberta e a mão na boca da companheira, 

afirmando que iria mata-la, bem como torceu o braço da ofendida, 

causando-lhe as lesões descritas no laudo de corpo de delito de fls. 29/30 

e mapa topográfico de fl. 31-v.Todavia a vítima conseguiu desvencilhar-se 

e acionar a polícia militar, que efetuoua prisão do agressor”.O acusado foi 

preso em flagrante no dia 07.05.2012. Foi aplicada fiança, tendo o 

acusado recolhido-a e sido posto em liberdade na mesma 

data.Designou-se audiência para o dia 10.07.2016. Realizada audiência, a 

vítima renunciou ao direito de representação contra o acusado bem como 

requereu a revogação das medidas protetivas (fl. 87).Às fls. 91/92 foi 

declarada a extinção da punibilidade do autor do fato face ao delito de 

ameaça. Prosseguindo o feito quanto ao delito de lesão.A denúncia foi 

recebida em 06.09.2013 (fl. 100), onde se determinou a citação do 

acusado. O acusado foi devidamente citado (fl. 118) e apresentou defesa 

preliminar (fls. 120/121). Em seguida, designou-se audiência de instrução 

e julgamento para o dia 24.04.2015. Redesignou-a para o dia 03.09.2015. 

Realizada audiência de instrução e julgamento, constatou-se a ausência 

da vítima e das testemunhas, tendo sido esta redesignada para o dia 

22.10.2015. Realizada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a 

oitiva da testemunha CÉLIO TEREZA DE PAULA (fls. 153/154). Nesta 

oportunidade, deprecou-se a oitiva da vitima e o interrogatório do réu.A 

testemunha MAURO SERGIO GOMES foi ouvida via carta precatória (fls. 

150/151).Conforme termo de audiência do Juízo Deprecado, à fl. 158, 

vítima e réu não foram localizados.Em seguida, o Ministério Público 

apresentou Memorias Finais, requerendo a condenação do acusado nos 

exatos termos da exordial (fls. 162/164).A defesa por sua vez, pugnou 

preliminarmente pela extinção da punibilidade do réu pela prescrição da 

pretensão punitiva antecipada. Subsidiariamente pela absolvição do réu 

nos termos do artigo 386, inciso VII, do CP pelo delito de ameaça e pelo 

artigo 386, inciso II, do CP pela ausência de tipicidade material quanto à 

lesão corporal.Em seguida, vieram-me os autos conclusos.É o 

relatório.DECIDO.Inicialmente, esclareço que quanto ao delito de AMEAÇA, 

tipificado no artigo 147, do Código Penal, o acusado teve extinguida sua 

punibilidade em razão da retratação da vítima, conforme se extrai do termo 

de audiência de fl. 87 e decisão de fls. 91/92.Assim, o feito prosseguiu 

apenas em razão do delito de LESÃO CORPORAL, tipificado no artigo 129, 

parágrafo 9º, do Código Penal.POIS BEM. Passo a análise da preliminar 

suscitada pela defesa.DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

VIRTUAL/ANTECIPADAPrimeiramente, para melhor entendermos descrevo 

o quadro abaixo referente ao transcurso prescricional.O quadro é o 

seguinte: o fato ocorreu no dia 05.05.2012 (fls. 06/07) e a denúncia foi 

recebida no dia 06.09.2013 (fl. 100); o Ministério Público apresentou 

memoriais finais em 22.03.2016 (fls. 162/164) e a defesa aportou seus 

memoriais finais em 19/04/2016 (fls. 165/168).O preceito secundário do 

tipo penal ínsito na denúncia reza pena abstrata de 03 (três) meses a 03 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 303 de 419



(três) anos, deveras, considerando esta, forte no inciso VI do art. 109 do 

CP hodierno, tem-se que a prescrição dar-se-ia em 08 (oito) anos. Com 

efeito, considerando que ao tempo do crime o autor do delito possuía idade 

inferior a 21 (vinte e um) a prescrição dar-se-ia em 04 (quatro) 

anos.Assim, levando-se em conta o quadro alusivo ao transcurso 

prescricional forçoso concluir que não se operou a prescrição da 

prestensão punitiva em abstrato, tendo em vista que entre o recebimento 

da denúncia (06.09.2013) até a presente data (02.06.2016), apenas 

transcorreu aproximadamente 02 (dois) anos e 09 (nove) 

meses.Entretanto, em análise antecipada das circunstâncias e causas 

influenciadoras da dosimetria penal, como suscitado pela Defesa, resta 

cristalino que, em havendo condenação, esta não ultrapassaria a pena 

abstrata mínima fixada no preceito secundário do tipo penal denunciado. 

Assim sendo, considerando a pena em perspectiva de 03 (três) meses – a 

qual ulteriormente seria aplicada ao acusado, tem-se que no caso 

prescreveria em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, conforme disposição 

clara do inciso VI do artigo 109 c.c artigo 115, ambos do CPB. Logo, da 

inteligível exegese do preceito em referência c/c art. 117 do CP, patente 

que o lapso temporal já está ultrapassado, impondo-se a extinção da 

punibilidade do(a/s) acusado(a/s) no feito em testilha ex vi do inc. IV do 

art. 107 do CP.A prescrição virtual - também denominada perspectiva, 

projetada ou antecipada - nos dizeres do Prof. Fernando Capez, é a 

prescrição reconhecida antecipadamente, em geral ainda na fase 

extrajudicial, com base na provável pena concreta, que será fixada pelo 

juiz, no momento futuro da condenação. Deveras, prescrição virtual nada 

mais é do que o reconhecimento da prescrição, com base na provável 

pena mínima, que será fixada pelo Juiz.Na verdade, alguns julgados têm 

admitido o reconhecimento da prescrição retroativa mesmo antes da 

sentença condenatória. Não haveria justa causa para se iniciar ou 

continuar a ação penal quando já se escoou o lapso prescricional 

referente à pena a ser eventualmente aplicada. Trata-se de hipótese em 

que os dados constantes dos autos indicam que, se houver condenação, 

a pena aplicada será a mínima ou algo próximo da mínima. Como se sabe, a 

pena mínima é a regra na jurisprudência nacional. Qualquer acréscimo 

deve ser minuciosamente fundamentado. Assim, o prazo prescricional 

deve ser regulado desde já pela pena que será aplicada, caso haja 

condenação. Tem-se que ocorrendo este lapso, não haveria sentido no 

início ou no prosseguimento do feito, vez que, mesmo sobrevindo 

sentença condenatória, punibilidade seria declarada extinta, logo a seguir, 

pelo reconhecimento da prescrição retroativa. Segundo este 

entendimento, é de nenhum efeito a persecução penal neste caso. Haveria 

dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da Justiça Pública, faltando, 

assim, na hipótese, o interesse de agir.Com pá de cal, o Exmo. Juiz Sérgio 

Carvalhosa aduz que de “nenhum efeito a persecução penal com 

dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da Justiça Pública, se, 

considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do 

caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na 

eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse 

teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de hábeas corpus 

para trancar a ação penal” (TACRIM-SP-HC-RT 669/315).Segundo os 

ensinamentos do Exmo. Juiz Lopes da Costa: “não há sentido lógico nem 

jurídico em prosseguir com um processo contaminado pelo vírus da 

autodestruição. Leva-lo às últimas conseqüências apenas para cumprir 

um formalismo é fazer prevalecer a forma sobre o conteúdo, o que atenta 

contra o bom senso. A prescrição, qualquer que seja a sua modalidade, é 

matéria de ordem pública. No dizer de Espínola, ‘perde toda significação a 

ação, desde que esteja extinta a punibilidade. Daí constituir um princípio da 

economia do processo o de que, extinta a punibilidade do réu, deve isso 

ser logo declarado, esteja em que pé estiver a ação penal que, assim, tem 

o seu curso definitivamente paralisado’. Porque prolongar para o réu a 

agonia da espera e para a sociedade a decepção de uma condenação 

inútil e ineficaz? Argumenta-se que assim é o sistema, posto que a 

prescrição retroativa pressupõe a existência de uma condenação. Mas se 

o Tribunal pode, por construção Jurisprudencial, reconhecer a prescrição 

com base em na pena fixada em sentença anulada, por que não admitir 

também ao Juiz de primeiro grau a aplicação de semelhante política 

criminal? Afinal. Sentença nula é ato inexistente, portanto sem pena 

concretizada...” (TACRIM-SP – Rec. 824.727-4).É crível que o Estado, 

como ente dotado de soberania, detém, exclusivamente, o direito de punir 

– ius puniendi. Tratando-se de manifestação de poder soberano, tal direito 

é exclusivo e indelegável. Entrementes, tal direito possui lapso temporal de 

vigência, não ficando ao nuto do poder Estatal. Deveras, a prescrição 

consiste na perda do direito-poder-dever de punir pelo Estado em face do 

não-exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante 

certo tempo, daí porque a prescrição é um instituto de Direito Penal, 

elencado pelo CP como causa de extinção da punibilidade, conforme inciso 

V, do art. 107. Na arguta lição do mestre Donaldo Armelin: “se o tempo é a 

dimensão fundamental na vida humana, no processo desempenha ele 

idêntico papel; não somente porque, como diz Carnelutti, processo é vida, 

mas também porquanto, tendendo o processo a atingir seu fim moral com a 

máxima presteza, a demora na sua conclusão é sempre detrimental, 

máxime quando se cuida de evitar os empeços à sua própria eficácia na 

atuação do direito objetivo.” Desta forma, reconhecer a prescrição virtual 

do delito perpetrado pelo incriminado EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR 

é medida que se impõe.DISPOSITIVOAnte o exposto, com espeque no art. 

107, IV, do CP, DECLARO extinta a punibilidade do acusado EDSON 

RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, já qualificado nos autos e, 

concomitantemente, DECLARO extinto o presente processo.REVOGO 

eventuais medidas protetivas.DESTINAÇÃO DA FIANÇA APÓS O 

TRANSITO EM JULGADO DETERMINO a restituição da fiança ao réu, nos 

termos do artigo 347, do Código de Processo Penal. Assim, INTIME-SE o 

réu para que informe uma conta para depósito, bem como o número de 

seu CPF.CONSIDERAÇÕES FINAISCertificado o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de praxe. Isento o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, por ser considerado 

pessoa pobre na forma da Lei.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.P.R.I.C.Dom Aquino – MT, 02 de junho de 2016.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosimeire Almeida 

Torres Oliveira, digitei.

Dom Aquino, 07 de dezembro de 2016

Jesinete Alves Silveira Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 75761 Nr: 26-71.2016.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZANETE WEISSHAUPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Vanderlei Pommer 

Senn - OAB:

 Vistos etc.

Ciente quanto à resposta da ré Izanete Weisshaupt, apresentada por meio 

de advogado constituído, onde se manifestou nos termos da Denúncia e 

arrolou testemunhas de defesa, fl. 182/271.

As teses elencadas pela defesa não se enquadram nas hipóteses da 

absolvição sumária (art. 397 e incisos, do CPP), desse modo, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 2017, às 

09h00min , para realização do interrogatório do réu.

Intimem-se o Dr. Promotor, o advogado, a denunciada e as testemunhas da 

acusação e da defesa. Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 74745 Nr: 800-38.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVANGELISTA COUTINHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 800-38.2016.811.0093 – Cód: 74745
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Espécie: Ação Cível

Requerente: Samoel da Silva Ribeiro

Advogado: Ary Fruto

Requerido: João Evangelista Coutinho Rodrigues

 Advogado do Requerido:

 Data e horário: Quarta-feira, 07 de dezembro de 2016, às 17h00min

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Samoel da Silva Ribeiro

Advogado: Ary Fruto

Requerido: João Evangelista Coutinho Rodrigues

 Advogado do Requerido:

 OCORRÊNCIAS

 Instalada a audiência, verificou-se a presença das pessoas acima 

indicadas.

 Dada a palavra a advogada do requerente esta se manifestou nos 

seguintes termos: “ MM Juiz, requeiro prazo para a juntada de 

substabelecimento.”

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MMº. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

 Defiro o prazo de 15 dias para a juntada de substabelecimento, conforme 

requerido acima.

 Ante a ausência de intimação do requerido para a presente solenidade, 

porquanto a carta precatória retro expedida, não constou o endereço 

completo do mesmo Redesigno a presente solenidade para o dia 21 de 

março de 2017 }às 11h00min.Intimem-se as partes e as testemunhas 

arroladas. Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Simone 

Leal), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 77465 Nr: 930-91.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 930-91.2016.811.0093 – Cód: 77465

Espécie: Ação Cível

Requerente: Moacir dos Santos

Advogado da Requerente: Emerson Rozendo Portolan

Requerido: Município de Feliz Natal

Advogado do Requerido: Emanuel Costa Lima

Data e horário: Quarta-feira, 07 de dezembro de 2016, às 09h00min

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Moacir dos Santos

Advogado da Requerente: Emerson Rozendo Portolan

Advogado do Requerido: Emanuel Costa Lima

OCORRÊNCIAS

 Instalada a audiência, verificou-se a presença das pessoas acima 

indicadas.

 Instada as partes sobre a possibilidade de acordo, este restou infrutífero.

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MMº. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

 Tendo em vista que restou infrutífera a conciliação entre as partes, 

aguarde-se o prazo da contestação, após dê-se vista a parte autora para 

se manifestar em réplica, e em seguida conclusos.

Às providências. Cumpra-se”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Genilson 

Marcovicz Junior), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 77273 Nr: 799-19.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDO OLAVIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 799-19.2016.811.0093 – Cód: 77273

Espécie: Ação Cível

Requerente: Rosenildo Olavio Machado

Advogado: Juliano Berticelli

Requerido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s.a

Advogado do Requerido:

 Data e horário: Quarta-feira, 07 de dezembro de 2016, às 17h00min

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Rosenildo Olavio Machado

Advogado: Juliano Berticelli

Requerido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s.a

Advogado do Requerido:

 OCORRÊNCIAS

 Instalada a audiência, verificou-se a presença das pessoas acima 

indicadas.

 Instada as partes sobre a possibilidade de acordo, este restou infrutífero.

Dada a palavra ao D. advogado do requerido este se manifestou nos 

seguintes termos: “MM Juiz, requeiro a juntada do substabelecimento e a 

carta de preposição, bem como, as intimações sejam feitas em nome do 

procurador Evandro Cesar Alexandre dos Santos OAB/MT 13.431-A .”

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MMº. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

DEFIRO a juntada do substabelecimento e atos constitutivos.

 Tendo em vista que restou infrutífera a conciliação entre as partes, 

aguarde-se o prazo da contestação, após dê-se vista a parte autora para 

se manifestar em réplica, e em seguida conclusos.

Às providências. Cumpra-se”

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Genilson 

Marcovicz Junior), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 77010 Nr: 673-66.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joviniano Cedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 752-45.2016.811.0093 – Cód: 77176

Espécie: Ação Cível

Requerente: Joviniano Cedro da Silva

Advogado do Requerente: Ary Fruto

Requerido: Banco Panamericano s/a

 Advogado do Requerido: Evandro Cesar Alexandre dos Santos

Data e horário: Quarta-feira, 07 de dezembro de 2016, às 14h30min

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Joviniano Cedro da Silva

Advogado do Requerente: Ary Fruto

Requerido: Banco Panamericano s/a

 Advogado do Requerido: Evandro Cesar Alexandre dos Santos

OCORRÊNCIAS

 Instalada a audiência, verificou-se a presença das pessoas acima 

indicadas.

 Instada as partes sobre a possibilidade de acordo, este restou infrutífero.

Dada a palavra ao D. advogado do requerido este se manifestou nos 
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seguintes termos: “MM Juiz, requeiro a juntada do substabelecimento, bem 

como, as intimações sejam feitas em nome do procurador Evandro Cesar 

Alexandre dos Santos OAB/MT 13.431-A”.

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MMº. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

 DEFIRO a juntada do substabelecimento.

Tendo em vista que restou infrutífera a conciliação entre as partes, e 

tendo a requerida já apresentado a contestação, dê-se vista a parte 

autora para se manifestar em réplica, e em seguida conclusos. Saem os 

presentes intimados.

 Às providências. Cumpra-se”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Genilson 

Marcovicz Junior), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 77180 Nr: 755-97.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIQUEL BORN FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GLOBO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique dos 

Santos Viseu - OAB:SP 117.417

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 755-97.2016.811.0093 – Cód: 77180

Espécie: Ação Cível

Requerente: Maiquel Born Fernandes

 Advogado da Requerente: Juliano Berticelli

Requerido: Editora Globo s.a

 Advogado: Gustavo Henrique dos Santos Viseu

Data e horário: Quarta-feira, 07 de dezembro de 2016, às 11h00min

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Maiquel Born Fernandes

 Advogado da Requerente: Juliano Berticelli

Requerido: Editora Globo s.a

 Advogado: Gustavo Henrique dos Santos Viseu

OCORRÊNCIAS

 Instalada a audiência, verificou-se a presença das pessoas acima 

indicadas.

 Instada as partes sobre a possibilidade de acordo, este restou infrutífero.

 Dada a palavra ao D. advogada do requerido esta se manifestou nos 

seguinte termos: “MM Juiz, requeiro a juntada do substabelecimento e 

carta de preposição, bem como que as intimações sejam feitas em nome 

do procurador Gustavo Henrique dos Santos Viseu.”

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MMº. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

DEFIRO a juntada do substabelecimento e carta de preposição.

 Tendo em vista que restou infrutífera a conciliação entre as partes, 

aguarde-se o prazo da contestação, após dê-se vista a parte autora para 

se manifestar em réplica, e em seguida conclusos.

 Às providências. Cumpra-se”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Genilson 

Marcovicz Junior), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 74144 Nr: 535-36.2015.811.0093

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON WOIAND, CLAIR GABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA, SANTA FÉ 

INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6.218, FABIANO MAGALHAES FERRARI - OAB:13985/B, 

ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O, Verônica Laura Campos 

Conceição - OAB:7.950

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 535-36.2016.811.0093 – Cód: 74144

Espécie: Ação Cível

Requerente: Edson Woiand e Clair Gabe

Advogado da Requerente: Ary Fruto

Requerido: Lavoro Agrocomercial Ltda

Requerido: Santa Fé Insumos Agrícola Ltda

Advogado do Requerido: Guilherme Calvo Cavalcante

Data e horário: Quarta-feira, 07 de dezembro de 2016, às 10h00min

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Edson Woiand e Clair Gabe

Advogado da Requerente: Ary Fruto

Requerido: Santa Fé Insumos Agrícola Ltda

Advogado da Requerida: Guilherme Calvo Cavalcante

 OCORRÊNCIAS

 Instalada a audiência, verificou-se a presença das pessoas acima 

indicadas e a ausência da requerida Lavoro Agrocomercial LTDA.

 Instada as partes sobre a possibilidade de acordo, as partes informaram 

que diante da ausência da requerida Lavoro Agrocomercial LTDA resta 

prejudicada a analise de possível acordo entre as partes.

 Dada a palavra ao D. advogado da requerida Santa Fé este se manifestou 

nos seguintes termos: “MM Juiz, requeiro a juntada do substabelecimento”.

DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MMº. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

DEFIRO a juntada do substabelecimento.

 Aguarde-se o prazo da contestação, certifique-se, após vista ao autor 

para se manifestar em sede de replica, e em seguida, conclusos.

 Às providências. Cumpra-se”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Genilson 

Marcovicz Junior), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 77851 Nr: 1116-17.2016.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Floresta Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS WILIAN, GILSON CAMPOS, ADELMO 

SILIATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718, RUI 

HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte interessada Elaine Fátima da 

Silva, na pessoa de seu advogado Evandro Silva Ferreira, OAB/MT 11538, 

da decisão de fls. 315/318: "(...) Assim, não há respaldo legal para o 

deferimento do pedido em sede de Assistência. Isto posto, indefiro pedido 

de assistência dos intervenientes. (...) Apense-se os presentes aos autos 

código 73105 e após venham me os autos conclusos. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 76228 Nr: 268-30.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE E SILVA LAGES, CLOVIS CARNEIRO DE 

MORAIS SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E 

PREVIDENCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT/13.245-A

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
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Número do Processo: 268-30.2016.811.0093 – Cód: 76228

Espécie: Ação Cível

Requerente: Antonio Jose e Silva Lages

Requerente: Clovis Carneirode Morais Silva Neto

 Advogado: Juliano Berticelli

Requerido: Sul Americana Seguros de Pessoas e Previdência s.a

Advogado do Requerido: Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa

Data e horário: Quarta-feira, 07 de dezembro de 2016, às 11h30min

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Antonio Jose e Silva Lages

Requerente: Clovis Carneirode Morais Silva Neto

 Advogado: Juliano Berticelli

Requerido: Sul Americana Seguros de Pessoas e Previdência s.a

Advogado do Requerido:

 OCORRÊNCIAS

 Instalada a audiência, verificou-se a presença das pessoas acima 

indicadas.

 Instada as partes sobre a possibilidade de acordo, este restou infrutífero.

 Dada a palavra ao D. advogada do requerido esta se manifestou nos 

seguinte termos: “MM Juiz, requeiro a juntada do substabelecimento e 

carta de preposição.”

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MMº. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

DEFIRO a juntada do substabelecimento e carta de preposição.

 Tendo em vista que restou infrutífera a conciliação entre as partes, 

aguarde-se o prazo da contestação, após dê-se vista a parte autora para 

se manifestar em réplica, e em seguida conclusos.

 Às providências. Cumpra-se”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Genilson 

Marcovicz Junior), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 74718 Nr: 783-02.2015.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR PAULO DE CONTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Vistos etc.

Fls.93/94: Defiro. Tendo em vista o requerimento do denunciado e o 

atestado médico colacionado aos autos Redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18 de abril de 2017 às 09h00min.

 Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80395 Nr: 2222-08.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Elidio Pardinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, a fim de que apresente no prazo de 15 (quinze) 

dias, a comunicação da decisão administrativa, bem como, apresente 

cópia integral do processo administrativo que lhe dá sustentação, 

preferindo-se sua juntada de forma digitalizada, por meio de CD, tendo em 

vista que o processo administrativo que tramitou perante o INSS possui 

elementos essenciais à análise do pleito autoral, forte no art. 320 do CPC.

Não obtendo êxito na diligência perante o INSS, deve a parte autora, no 

mesmo prazo, colacionar comprovante de solicitação do documento 

perante a autarquia com a respectiva e fundamentada negativa.

Apresentado o processo administrativo completo, cite-se a parte 

requerida, através de carta precatória, para apresentar contestação no 

prazo legal (CPC, art.183), com as advertências do art. 344 do Código de 

Processo Civil.

Não apresentado a comunicação da decisão administrativa e o processo 

administrativo, voltem conclusos para decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101887 Nr: 2536-75.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aldeci Barbosa Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Trata-se de Ação Previdenciária pra concessão de benefício 

previdenciário em face do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...)a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a 

realização de acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Sendo assim, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, 

no endereço constante na exordial, para, querendo contestar a presente 

ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, 

começando este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de 

citação cumprido.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Quanto ao pedido de tutela antecipada, resguardo o direito de apreciá-la 

após o decurso do prazo de resposta.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40582 Nr: 2784-51.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILHELM LANDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o petitório constante às fls. 57-v, considerando que os autos 
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encontram-se paralisados desde o ano de 2013, não tendo a parte autora 

logrado êxito em localizar os herdeiros para serem habilitados.

Em sendo assim, não podendo o feito ficar eternamente em tramitação, 

julgo extinto os autos, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40588 Nr: 2790-58.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA LEMBECK BLASIUS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não tendo a parte autora retirado o alvará judicial, mesmo sendo 

devidamente intimada (fls. 103/104), arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101580 Nr: 2332-31.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Jose Schwarzer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...)a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido.Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, NCPC).Designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 02 de maio de 2016, às 

15h00min.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102220 Nr: 2774-94.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de Gratuidade Judiciária.

Trata-se de ação dirigida em face do INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social, por meio da qual busca a parte autora a concessão de 

Benefício Previdenciário, c/c antecipação parcial dos efeitos da tutela.

Observo que apesar da parte-autora ter colacionado o comprovante de 

indeferimento administrativo do benefício ora postulado, deixou de 

apresentar cópia integral do processo administrativo que lhe dá 

sustentação.

Assim, tendo em vista que o processo administrativo que tramitou perante 

o INSS possui elementos essenciais à análise do pleito autoral, forte no 

art. 283 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente cópia integral do processo administrativo do 

benefício NB 164.908.037-6, preferindo-se sua juntada de forma 

digitalizada, por meio de CD. No mesmo prazo deverá colacionar cópia 

integral de sua CTPS.

Não obtendo êxito na diligência perante o INSS, deve a parte autora, no 

mesmo prazo, colacionar comprovante de solicitação do documento 

perante a autarquia com a respectiva e fundamentada negativa.

Após, voltem conclusos para apreciação do pedido de antecipação de 

tutela.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94349 Nr: 1902-16.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada devidamente citada não opôs 

embargos, determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC.

O pagamento fa-se-á na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101427 Nr: 2238-83.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Frider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...)a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido.Consigne-se no mandado que, não sendo 
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contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, NCPC).Designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 02 de maio de 2016, às 

15h00min.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99285 Nr: 1032-34.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eulalia Foletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - 

OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...)a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido.Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, NCPC).Designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 02 de maio de 2016, às 

15h00min.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101959 Nr: 2590-41.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerente para que compareça na data de 23/03/2017, 

às 11h30min, no consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, 

localizado na Avenida das Candeias, n° 560, Cidade Nova, Clínica 

Guarantã, para realização de exame pericial. A parte requerente deverá 

comparecer no local acima indicado, com carteira de trabalho, documentos 

pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), receitas e 

declaração(ões) médica(s). Em caso de não comparecimento da parte 

autora ao exame pericial acarretará a extinção do processo por 

abandono. 5. Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se ofício, nos 

moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da 

Seção ...No mais, designo audiência de instrução e julgamento para a data 

de 02 de maio de 2016, às 15h00min.Cientifique-se que o não 

comparecimento da parte autora ao exame pericial ou à audiência de 

instrução e julgamento acarretará a extinção do processo por abandono

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89482 Nr: 1992-58.2014.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se o Sr. Gestor Judicial quanto à oposição de embargos pelo 

executado.

Se constatado que o executado foi devidamente citado e não opôs 

embargos no prazo legal, requisite-se o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor ou Precatório.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40945 Nr: 324-57.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Robervelte Braga Francisco - OAB:OAB/MT 

8.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da decisão do E. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que 

anulou a sentença proferida nos autos, intime-se a parte autora pra que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, apresente cópia do requerimento 

administrativo realizado junto ao INSS, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88956 Nr: 1816-79.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do transcurso de tempo decorrido desde a petição de fls. 56/57, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

prova de que a parte estava em tratamento médico na data da audiência 

(05 de novembro de 2015) ou requeira o que de direito, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102641 Nr: 3088-40.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlindo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 
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registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...)a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido.Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, NCPC).Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101971 Nr: 2596-48.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CUNHA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a petição inicial não está instruída com prova de 

constituição em mora, conforme preceitua o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, haja vista que a notificação aportada às fls. 13/14 não foi 

entregue ao destinatário pois o Município não possui distribuição domiciliar, 

intime-se a parte autora a fim de que no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a constituição do devedor em mora, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41133 Nr: 512-50.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Barbosa de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar ao INSS que 

conceda benefício de prestação continuada (NB 5412824540) a JOSE 

BARBOSA DE LIMA (CPF 046.167.768-73), nos termos do artigo 203, 

inciso V, da Constituição Federal, e do artigo 20 da Lei nº 8.742/1993, com 

data do início do benefício – DIB – em 06 de julho de 2010, com RMI no 

valor de um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo 

atual.Condeno o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação). Na 

atualização do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o critério de 

correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009.Autarquia isenta de 

custas, na forma da Lei Estadual nº 7.603/2001.Fixo os honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos Reais), na 

forma do art. 85, parágrafo 4º, do CPC.Apresentado recurso, após 

verificados os pressupostos de admissibilidade, intime-se a parte contrária 

para apresentar resposta no prazo legal.Decorrido o prazo, com ou sem 

recurso, remetam-se os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

para reexame necessário.Transitada em julgado esta decisão, requisite a 

Secretaria o seu cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com 

fundamento no art. 497, do CPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista 

no art. 77, inciso IV e parágrafo único, do CPC, que desde já arbitro em R$ 

800,00, a ser destinada ao FUNAJURIS.Recomenda-se, visando à 

celeridade na expedição da requisição de pagamento, que o procurador 

da parte autora junte o contrato de honorários advocatícios em até 05 

(cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, se ainda não 

constar dos autos, e se for do seu interesse o destaque diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95737 Nr: 2730-12.2015.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE ANHARA DOLCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, demonstrado nos autos o início de prova escrita apresentada pelo 

autor, saliento que a requerida não apresentou nenhum fato impeditivo, 

modificativo, ou extintivo do direito da parte autora, que seja hábil a 

desconstituir os documentos aportados como prova da realização do 

negócio jurídico. Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, constituindo-se de 

pleno direito o título executivo judicial, intimando-se a devedora e 

prosseguindo-se na forma do Título II, do Livro I, da Parte Especial, nos 

termos do § 2º do art. 701 do CPC.Proceda-se com a atualização do 

débito, considerando-se a correção monetária desde a data do 

vencimento da dívida, e os juros legais desde a citação. Após, expeça-se 

o competente mandado executivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39459 Nr: 1660-33.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair de Almeida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, a fim de que apresente no prazo de 15 (quinze) 

dias, a comunicação da decisão administrativa, bem como, apresente 

cópia integral do processo administrativo que lhe dá sustentação, 

preferindo-se sua juntada de forma digitalizada, por meio de CD, tendo em 

vista que o processo administrativo que tramitou perante o INSS possui 

elementos essenciais à análise do pleito autoral, forte no art. 320 do CPC.

Não obtendo êxito na diligência perante o INSS, deve a parte autora, no 

mesmo prazo, colacionar comprovante de solicitação do documento 

perante a autarquia com a respectiva e fundamentada negativa.

Apresentado o processo administrativo completo, cite-se a parte 

requerida, através de carta precatória, para apresentar contestação no 

prazo legal (CPC, art.183), com as advertências do art. 344 do Código de 

Processo Civil.

Não apresentado a comunicação da decisão administrativa e o processo 

administrativo, voltem conclusos para decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39767 Nr: 1968-69.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Pereira da Silva, AdSCB, JdSCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, a fim de que apresente no prazo de 15 (quinze) 

dias, a comunicação da decisão administrativa, bem como, apresente 

cópia integral do processo administrativo que lhe dá sustentação, 

preferindo-se sua juntada de forma digitalizada, por meio de CD, tendo em 

vista que o processo administrativo que tramitou perante o INSS possui 

elementos essenciais à análise do pleito autoral, forte no art. 320 do CPC.

Não obtendo êxito na diligência perante o INSS, deve a parte autora, no 

mesmo prazo, colacionar comprovante de solicitação do documento 

perante a autarquia com a respectiva e fundamentada negativa.

Apresentado o processo administrativo completo, cite-se a parte 

requerida, através de carta precatória, para apresentar contestação no 

prazo legal (CPC, art.183), com as advertências do art. 344 do Código de 

Processo Civil.

Não apresentado a comunicação da decisão administrativa e o processo 

administrativo, voltem conclusos para decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81848 Nr: 1182-54.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESS SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, a fim de que apresente no prazo de 15 (quinze) 

dias, a comunicação da decisão administrativa, bem como, apresente 

cópia integral do processo administrativo que lhe dá sustentação, 

preferindo-se sua juntada de forma digitalizada, por meio de CD, tendo em 

vista que o processo administrativo que tramitou perante o INSS possui 

elementos essenciais à análise do pleito autoral, forte no art. 320 do CPC.

Não obtendo êxito na diligência perante o INSS, deve a parte autora, no 

mesmo prazo, colacionar comprovante de solicitação do documento 

perante a autarquia com a respectiva e fundamentada negativa.

Apresentado o processo administrativo completo, cite-se a parte 

requerida, através de carta precatória, para apresentar contestação no 

prazo legal (CPC, art.183), com as advertências do art. 344 do Código de 

Processo Civil.

Não apresentado a comunicação da decisão administrativa e o processo 

administrativo, voltem conclusos para decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39475 Nr: 1676-84.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

III, do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39461 Nr: 1662-03.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laici Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o acordo firmado entre as partes, requisite-se o 

pagamento do débito, sendo desnecessária a atualização do cálculo, 

tendo em vista que, quando da requisição de pagamento/expedição do 

precatório, bastará ao juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a 

ser requisitado e a data da última atualização dos cálculos.

No mais, quando do pagamento do RPV ou do Precatório o Tribunal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a sua última atualização 

até a data da transferência dos valores, o que afasta eventuais prejuízos 

do exequente decorrentes da desvalorização monetária.

 Assim, requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do NCPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42392 Nr: 1772-65.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSUITA DA SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Observo que apesar da parte autora ter colacionado o comprovante de 

indeferimento administrativo do benefício previdenciário, deixou de 

apresentar cópia integral do processo administrativo que lhe dá 

sustentação.

Assim, tendo em vista que o processo administrativo que tramitou perante 

o INSS possui elementos essenciais à análise do pleito autoral, forte no 

art. 320 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente cópia integral do processo administrativo do 

benefício NB 164.904.161-3, preferindo-se sua juntada de forma 

digitalizada, por meio de CD.

Não obtendo êxito na diligência perante o INSS, deve a parte autora, no 

mesmo prazo, colacionar comprovante de solicitação do documento 

perante a autarquia com a respectiva e fundamentada negativa.

Apresentado o processo administrativo completo, cite-se a parte 

requerida, através de carta precatória, para apresentar contestação no 

prazo legal (CPC, art.183), com as advertências do art. 344 do Código de 

Processo Civil.

Não apresentado o processo administrativo, voltem conclusos para 

decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42142 Nr: 1522-32.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA LESEUX DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Observo que apesar da parte autora ter colacionado o comprovante de 

indeferimento administrativo do benefício previdenciário, deixou de 

apresentar cópia integral do processo administrativo que lhe dá 

sustentação.

Assim, tendo em vista que o processo administrativo que tramitou perante 

o INSS possui elementos essenciais à análise do pleito autoral, forte no 

art. 320 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente cópia integral do processo administrativo do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 311 de 419



benefício NB 164.904.484-1, preferindo-se sua juntada de forma 

digitalizada, por meio de CD.

Não obtendo êxito na diligência perante o INSS, deve a parte autora, no 

mesmo prazo, colacionar comprovante de solicitação do documento 

perante a autarquia com a respectiva e fundamentada negativa.

Apresentado o processo administrativo completo, cite-se a parte 

requerida, através de carta precatória, para apresentar contestação no 

prazo legal (CPC, art.183), com as advertências do art. 344 do Código de 

Processo Civil.

Não apresentado o processo administrativo, voltem conclusos para 

decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102952 Nr: 3256-42.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Narciso de Moraes, DAVIS 

ARESTIDES LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Citem-se os devedores para, no prazo de 3 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os executados.

Realizada a penhora na presença dos executados, reputar-se-á 

devidamente intimados, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82126 Nr: 1460-55.2012.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Waneria de Melo Gelio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem.

Às fls. 129/132 foi proferida sentença concedendo a segurança invocada.

Entretanto, referida sentença, sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/09), não foi enviada ao E. Tribunal de Justiça.

Dessa forma, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para reexame necessário.

Anulo os atos posteriores à sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91094 Nr: 68-75.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERTUDE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sharlon Wilian Schmidt - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Aposentadoria Por Idade Rural ajuizada por Maria 

Gertude dos Santos.

Aduz a parte autora que nasceu em 17 de março de 1939 e sempre 

trabalhou em atividades inerentes ao meio rural.

Afirmando presentes os requisitos legais referentes à idade e à carência, 

requer a concessão de aposentadoria por idade rural.

Juntou aos autos os documentos de fls. 13/24, como início de prova 

material.

O INSS apresentou contestação requerendo a improcedência da ação, 

ante a ausência de comprovação das exigências legais para a concessão 

do benefício.

Ausente a parte autora na audiência de instrução e julgamento.

FUNDAMENTO E DECIDO

A autora ajuizou a presente ação em 13 de janeiro de 2015 objetivando a 

concessão de aposentadoria por idade rural.

 Nos termos do artigo 48, § 2º, da Lei nº 8.213/91, para a concessão de 

aposentadoria por idade, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

Apesar de ter colacionado aos autos documentos que indiquem o 

exercício de atividade rural, estes, por si só, não foram suficientes para 

comprovarem o efetivo exercício de atividade rural no período de tempo 

exigido em lei.

No caso sob análise, a parte autora deixou de comparecer à audiência de 

instrução e julgamento, restando precluso o direito de produção de novas 

provas.

Assim, ausente a comprovação dos requisitos que ensejam a concessão 

do benefício previdenciário pleiteado, na forma do que dispõe o art. 373, 

inciso I, do NCPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

 Custas e honorários advocatícios pela parte autora, suspensos em razão 

do deferimento da gratuidade judiciária.

Intimem-se.

Transitado em julgado ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103025 Nr: 3294-54.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON LUCIO MARQUES COSTA, 

ADEMILSON LUCIO SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na forma do o art. 523, do NCPC, intimem-se os devedores para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida a multa 

de 10 % (dez por cento) e honorários de advogado de 10% (dez por 

cento), que serão devidos apenas se não houver o pagamento no prazo 

acima fixado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95033 Nr: 2312-74.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. DE SOUZA E CIA LTDA, Augusto 

Antunes de Souza, ESDENIRA BOERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor 

Solvente, proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense/MT em face de F. M. de Souza e CIA 

LTDA – ME, Augusto Antunes de Souza e Esdenira Boeri, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 25/26, as partes informam que 

entabularam acordo, pugnando assim, pela sua homologação.

Sendo assim, com fulcro no art. 487, III, b, do NCPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fls. 25/26, 

celebrada nestes autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, b, e 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se ofício ao Cartório de Imóveis de Guarantã do Norte/MT para que 

proceda com a baixa da averbação premonitória realizada no imóvel objeto 

do acordo.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95743 Nr: 2736-19.2015.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO COSMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, analisando os fatos e fundamentos expostos nos autos, 

entendo que deve ser convolado o mandado monitório em mandado 

executivo, senão vejamos.Primeiramente, cabe ressaltar que o ônus da 

prova na ação monitória, incumbe ao credor, quanto ao início de prova 

documental, com a certeza do devedor e do valor, além do requisito da 

exigibilidade, o que restou devidamente evidenciado no caso concreto. Na 

mesma proporção que incumbe ao réu, por meio de embargos, comprovar 

os fatos que desconstituam a força monitória dos documentos 

apresentados, bem como aqueles impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do credor, o que entendo não ter acontecido no caso em tela, 

uma vez que o requerido é revel. Logo, demonstrado nos autos o início de 

prova escrita apresentada pelo autor, saliento que o requerido não 

apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da 

parte autora, que seja hábil a desconstituir os documentos aportados 

como prova da realização do negócio jurídico. Posto isso, considerando 

tudo que dos autos consta, CONVERTO o mandado inicial em mandado 

executivo, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, 

intimando-se o devedor e prosseguindo-se na forma do Título II, do Livro I, 

da Parte Especial, nos termos do § 2º do art. 701 do CPC.Proceda-se com 

a atualização do débito, considerando-se a correção monetária desde a 

data do vencimento da dívida, e os juros legais desde a citação. Após, 

expeça-se o competente mandado executivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94763 Nr: 2146-42.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Hendges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, 

extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

condenar a Requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual 

de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de 

cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir sobre as demais verbas 

percebidas, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente 

pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição 

quinquenal. Os valores exatos deverão ser apurados em execução e 

atualizados pela Tabela Prática do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vigente na data do início da execução desde a data em que os 

pagamentos deveriam ter sido efetuados e acrescidos de juros de mora 

desde a citação, declarando-se a natureza alimentar do benefício e 

aplicando-se a Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009 a partir de 

sua vigência, sem caráter retroativo. Condeno a ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC.Revogo a 

sentença de fls. 88/92, por ter sido lançada por equívoco. 

Desentranhem-se referidas páginas e renumerem-se os autos.Sentença 

sujeita ao reexame necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95031 Nr: 2310-07.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veldete Blasius da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, 

extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

condenar a Requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual 

de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de 

cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir sobre as demais verbas 

percebidas, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente 

pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição 

quinquenal. Os valores exatos deverão ser apurados em execução e 

atualizados pela Tabela Prática do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vigente na data do início da execução desde a data em que os 

pagamentos deveriam ter sido efetuados e acrescidos de juros de mora 

desde a citação, declarando-se a natureza alimentar do benefício e 

aplicando-se a Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009 a partir de 

sua vigência, sem caráter retroativo. Condeno a ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC.Sentença 

sujeita ao reexame necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94177 Nr: 1790-47.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Nilda Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, 

extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

condenar a Requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual 

de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de 

cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir sobre as demais verbas 

percebidas, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente 

pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição 

quinquenal. Os valores exatos deverão ser apurados em execução e 

atualizados pela Tabela Prática do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vigente na data do início da execução desde a data em que os 

pagamentos deveriam ter sido efetuados e acrescidos de juros de mora 

desde a citação, declarando-se a natureza alimentar do benefício e 

aplicando-se a Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009 a partir de 

sua vigência, sem caráter retroativo. Condeno a ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao 
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pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC.Sentença 

sujeita ao reexame necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102924 Nr: 3238-21.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ivaneide Dantas Soares Hanauer - ME, 

OSMAR ROQUE HANAUER, Maria Ivaneide Dantas Soares Hanauer, 

AMANDA DANTAS SOARES HANAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Citem-se os devedores para, no prazo de 3 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os 

executados.

Realizada a penhora na presença dos executados, reputar-se-á 

devidamente intimados, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando os devedores, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do 

art. 830 do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102934 Nr: 3248-65.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ivaneide Dantas Soares Hanauer - ME, 

OSMAR ROQUE HANAUER, Maria Ivaneide Dantas Soares Hanauer, 

AMANDA DANTAS SOARES HANAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Citem-se os devedores para, no prazo de 3 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os 

executados.

Realizada a penhora na presença dos executados, reputar-se-á 

devidamente intimados, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando os devedores, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do 

art. 830 do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40481 Nr: 2683-14.2010.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D GARCIA CONSTRUÇÃO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 AUTOS Nº: 2683-14.2010.811.0087 (40481)

REQUERENTE: Banco Bradesco S/a

 REQUERIDO: D Garcia Construções Me

VISTOS.

Certifique-se quanto ao cumprimento da determinação de f. 129.

Após, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte – MT, 05 de dezembro de 2016.

FABIO PETENGILL

Juiz Substituto Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101320 Nr: 2166-96.2016.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ferreira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, demonstrado nos autos o início de prova escrita apresentada pelo 

autor, saliento que o requerido não apresentou nenhum fato impeditivo, 

modificativo, ou extintivo do direito da parte autora, que seja hábil a 

desconstituir os documentos aportados como prova da realização do 

negócio jurídico. Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, constituindo-se de 

pleno direito o título executivo judicial, intimando-se o devedor e 

prosseguindo-se na forma do Título II, do Livro I, da Parte Especial, nos 

termos do § 2º do art. 701 do CPC.Proceda-se com a atualização do 

débito, considerando-se a correção monetária desde a data do 

vencimento da dívida, e os juros legais desde a citação. Após, expeça-se 

o competente mandado executivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81228 Nr: 562-42.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA DE CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, HOMOLOGO os cálculos de fls. 82, e JULGO PROCEDENTE 

os presentes embargos com fundamento no art. 487, inciso III, “a” do 

CPC.Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art. 535, §3º, 

II do CPC.Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os 

respectivos alvarás, atentando-se a secretaria acerca dos poderes 

conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Condeno a 

parte Embargada nas custas e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% sobre o valor dos presentes embargos, nos termos do art. 85, § 

3º, do Código de Processo Civil. No entanto, por ser a parte embargada 

beneficiária da justiça gratuita, tais verbas ficarão suspensas pelo prazo 

máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/1950. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34715 Nr: 843-03.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, HOMOLOGO os cálculos de fl. 133/134, e JULGO 

PROCEDENTE os presentes embargos com fundamento no art. 487, inciso 

III, “a” do CPC.Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, em conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se 

ofício requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, na forma do 

art. 535, §3º, II do CPC.Cumpridas as determinações anteriores, 

expeçam-se os respectivos alvarás conforme solicitado ás fls. 136 

atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na procuração 

ao patrono do autor e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Condeno a parte Embargada nas custas e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor dos 

presentes embargos, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo 

Civil. No entanto, por ser a parte embargada beneficiária da justiça 

gratuita, tais verbas ficarão suspensas pelo prazo máximo de 05 (cinco) 

anos, nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/1950. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33820 Nr: 2718-42.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 

OAB/MT

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes.

Sendo assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41090 Nr: 469-16.2011.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Borcherdt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARON HASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiro - OAB:3.557A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por IVONE BORCHERDT 

em face de ARON HASSE, ambos devidamente qualificados nos autos.

A requerente alega, em síntese, que encontra-se separada judicialmente 

do requerido conforme sentença dos autos de Separação Judicial n° 

189/2000, no Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que já 

transitou em julgado.

Informa que o casal não possui bens a partilhar e que os filhos do casal 

completaram a maioridade.

Assim, requer seja declarado o divórcio.

O requerido foi citado via edital, deixando transcorrer in albis o prazo para 

apresentar contestação.

Nomeado curador especial ao Requerido, este se manifestou nos autos, 

apresentando contestação de fls. 40/41.

Instado a manifestar-se nos autos, o Ministério Público, opina 

favoravelmente pelo deferimento do pedido de decretação do divórcio (fls. 

42).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por IVONE BORCHERDT 

em face de ARON HASSE, ambos devidamente qualificados nos autos.

Observo que o pedido merece acolhimento uma vez que com o advento da 

emenda constitucional de nº 66/2010, não é mais necessário se 

comprovar o lapso temporal de dois anos de separação de fato para que 

haja a dissolução do casamento pelo divórcio.

Ante o exposto, CONVERTO EM DIVÓRCIO a separação judicial do casal, 

julgando extinto o processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas, tendo em vista que a requerente é beneficiária da 

Assistência Judiciária Gratuita.

 Oficie-se o Cartório para as averbações necessárias.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99733 Nr: 1283-52.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RER, RAR, GHR, JER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Queiliane Vieira Mendes Vaz - 

OAB:MT/20.117/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA FERNANDA BIONDO 

DE MEDEIROS - OAB:220.659 SP, Leonilson Raimundo Machado - 

OAB:11.961-A OAM/MT

 Ante o exposto, uma vez que restaram presentes as características da 

estabilidade, convivência e objetivo de constituir família, reconheço e 

declaro como existente a união estável havida entre Laura Maria Lima e 

José Emil Rodrigues.Por consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015.Deixo de 

condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por serem beneficiários da Assistência Judiciária 

Gratuita.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.C.Transitada em julgado, 

arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103386 Nr: 3536-13.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Castro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de Gratuidade Judiciária.

Trata-se de ação dirigida em face do INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social, por meio da qual busca a parte autora a concessão de 

benefício de amparo assistencial.

Observo que apesar da parte autora ter colacionado o comprovante de 

indeferimento administrativo do benefício assistencial ora postulado, 

deixou de apresentar cópia integral do processo administrativo que lhe dá 

sustentação.

Assim, tendo em vista que o processo administrativo que tramitou perante 

o INSS possui elementos essenciais à análise do pleito autoral, forte no 

art. 320 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente cópia integral do processo administrativo do 

benefício NB 702.191.163-8, preferindo-se sua juntada de forma 

digitalizada, por meio de CD. No mesmo prazo deverá colacionar cópia 

integral de sua CTPS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 315 de 419



Não obtendo êxito na diligência perante o INSS, deve a parte autora, no 

mesmo prazo, colacionar comprovante de solicitação do documento 

perante a autarquia com a respectiva e fundamentada negativa.

Após, voltem conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92585 Nr: 1027-46.2015.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Destarte, ressaltando que o Poder Judiciário não é órgão consultivo, 

existindo outros meios, extrajudiciais, à disposição do credor para 

tentativa de localização do endereço e de bens em nome do executado, 

indefiro o pedido de utilização do sistema RENAJUD, BACENJUD e 

INFOJUD, porque o interesse creditício é, precipuamente, do titular do 

direito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Guarantã do Norte – MT, 06 

de dezembro de 2016.FABIO PETENGILLJuiz Substituto Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93636 Nr: 1513-31.2015.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILIMAR FRANCLEI WARMLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº: 1513-30.2015.811.0087 (93639)

REQUERENTE: Banco Honda s/a

 REQUERIDO: Cilimar Franclei Warmling

VISTOS.

Ante a manifestação de fls. 42, determino o desentranhamento do 

mandado constante nas fls. 31, a fim de que o Sr. Oficial de Justiça 

diligencie no mesmo endereço inicial para buscar e apreender o veículo 

e/ou intimar o requerido para indicar o endereço do veículo, ademais, faça 

constar no mandado as prerrogativas expressas no artigo 212 do 

CPC/2015.

Para tanto, verifique-se a comprovação de recolhimento de diligências a 

ser efetuado pelo autor.

Ademais, certifique-se que as intimações e publicações sejam realizadas 

em nome do causídico Felipe Andres Acevedo Ibanez..

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte – MT, 06 de dezembro de 2016.

FABIO PETENGILL

Juiz Substituto Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95617 Nr: 2695-52.2015.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZE DO CARMO ROSA SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/PR 

45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº: 2695-52.2015.811.0087 (95617)

REQUERENTE: Banco Finasa Bmc s.a

 REQUERIDO: Joze do Carmo Rosa Souza Pinto

VISTOS.

Ante a manifestação de fls. 47, intime-se a parte autora para juntar aos 

autos cópia do comprovante da dívida atualizada.

Posteriormente, intime-se o requerido para proceder com o pagamento dos 

débitos atualizados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de busca e 

apreensão do veículo.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte – MT, 06 de dezembro de 2016.

FABIO PETENGILL

Juiz Substituto Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 38817 Nr: 1017-75.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Carvalho Collaris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº: 1017-75.2010.811.0087 (38817)

REQUERENTE: Silvana Alves de Souza

 REQUERIDO: Rosilene Carvalho Collaris

VISTOS.

 Cuida-se de ação de investigação de paternidade cumulada com 

alimentos provisórios e definitivos, onde o requerente Giovani Alves de 

Souza, representado por sua genitora Silvana Alves de Souza, busca a 

realização de exames de DNA para a comprovação de paternidade com 

Gildenilson Carvalho Colares, falecido em 2005, sendo a requerida 

responsável pela averiguação de tal paternidade ao seu filho.

Para a averiguação de possibilidade de realização de exame de DNA entre 

uma criança e sua avó paterna, foi oficiado o Instituto de Pericias 

Cientificas de Campo Grande (f. 42).

Tendo por positivo o referido ofício, e vindo manifestação ministerial as fls. 

95, requerendo a realização de análise de parentesco a ser custeada pelo 

Estado de Mato Grosso, foi determinado o bloqueio no valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelo sistema BACENJUD. (f.96).

Em sede recursal, o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato 

Grosso foi provido por unanimidade, determinando ser desnecessária a 

designação de laboratório sediado no Estado de Mato Grosso do Sul, com 

bloqueio de verba pública, para realização de exame de DNA, porque 

existe no Estado de Mato Grosso laboratório conveniado.

Desse modo, a fim de dar cumprimento à decisão prolatada, constata-se 

que, apesar de ter sido determinada ordem de bloqueio de numerário, não 

ouve qualquer constrição de valores na conta bancária do Estado de Mato 

Grosso, razão pela qual revogo a decisão de fls. 96/97.

Intime-se os autores da presente decisão, bem como, para manifestarem 

sobre o prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Após, ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte – MT, 01 de dezembro de 2016.

 FABIO PETENGILL

Juiz Substituto Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87110 Nr: 493-39.2014.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Gonçalves Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento do feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95881 Nr: 2791-67.2015.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB 3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Destarte, ressaltando que o Poder Judiciário não é órgão consultivo, 

existindo outros meios, extrajudiciais, à disposição do credor para 

tentativa de localização do endereço e de bens em nome do executado, 

indefiro o pedido de utilização do sistema DRF, SERPRO e DENATRAN, 

porque o interesse creditício é, precipuamente, do titular do direito.Por 

conseguinte, rejeitado o pedido, aguarde-se a realização de bloqueio de 

veículo via RENAJUD e, com o retorno da informação, abra-se vistas ao 

exequente para dar seguimento ao feito, sob as penas do art. 485 do 

CPC/15.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Guarantã do Norte – MT, 

06 de dezembro de 2016.FABIO PETENGILLJuiz Substituto Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40301 Nr: 2503-95.2010.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neuri Luiz Pigatto Filho - 

OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº: 2503-95.2010.811.0087 (40301)

REQUERENTE: Banco do Brasil s/a

 REQUERIDO: Cleide Americo Ribeiro

VISTOS.

Intime-se a parte autora para tomar conhecimento da diligência realizada 

junto ao sistema BACENJUD e, após, requeira o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte – MT, 05 de dezembro de 2016.

FABIO PETENGILL

Juiz Substituto Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81011 Nr: 345-96.2012.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WAGNER RODRIGUES 

SANTOS - OAB:OAB/SP 226.132, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº: 345-96.2012.811.0087 (81011)

REQUERENTE: Banco Panamericano s/a

 REQUERIDO: Marcelo Heincklein

VISTOS.

Cumpra-se a determinação de fls. 37, remetendo os autos à Procuradoria 

da Caixa Econômica Federal, no endereço constante nas fls. 40v.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte – MT, 02 de dezembro de 2016.

FABIO PETENGILL

Juiz Substituto Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93870 Nr: 1663-12.2015.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADM. CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Sidrone de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Destarte, ressaltando que o Poder Judiciário não é órgão consultivo, 

existindo outros meios, extrajudiciais, à disposição do credor para 

tentativa de localização do endereço e de bens em nome do executado, 

indefiro o pedido de utilização do sistema SISDETRAN, BACENJUD e 

INFOJUD, porque o interesse creditício é, precipuamente, do titular do 

direito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Guarantã do Norte – MT, 06 

de dezembro de 2016.FABIO PETENGILLJuiz Substituto Cooperador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 35950 Nr: 2065-06.2009.811.0087

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 AUTOS Nº: 579/2009 (35950)

REQUERENTE: Banco Finasa s/a

 REQUERIDO: Antônio Bento

VISTOS.

Tendo em vista que a advogada nomeada as fls. 63 declinou da 

nomeação, nomeio para patrocinar a defesa da parte requerida o 

advogado, Dr. Romildo Alves Matos - OAB 18173-O/MT que deverá ser 

intimado para assumir a defesa técnica da parte requerida.

Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado, no valor 

equivalente à 2 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ. Na sentença o juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso 

(Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).

Intime-se o ilustre dativo quanto a presente nomeação, bem como para 

manifestar-se nos autos requerendo o que de direito, em especial 

apresentando a defesa técnica da parte requerida, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte – MT, 05 de Dezembro de 2016.

FABIO PETENGILL

Juiz Substituto Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87042 Nr: 441-43.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santo Castro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rita da Silva Marafon - 

OAB:12275-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 441-43.2014.811.0087 (Código 87042)Requerente: Santo 

Castro de Lima Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIAV I S T O S, Analisando o presente feito, 

verifica-se que, inobstante a prolação de decisão determinando a 

designação de perícia médica (f.49-52 e 57), não se percebe nos autos o 

devido cumprimento.Destarte, determino o imediato cumprimento da ordem 

judicial, nomeando como perito o Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, com 

endereço profissional na Avenida das Candeias, n° 560, Cidade Nova, 

Clínica Guarantã, neste município.Concedo o prazo de 10 (dez) dias para 

que o perito nomeado informe a data do referido ato, devendo a parte ser 

comunicada, sendo que, em caso de inércia, deverá a parte comparecer 

pessoalmente ao consultório do perito e agendar previamente a data da 
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sua perícia. Estabeleço como quesitos do Juízo:(a) A parte autora é 

portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?(b) A parte autora 

é incapacitada para trabalhar?(c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique.(d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária?(e) Havendo incapacidade, 

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ? ( f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual?(g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora?(h) Qual a atividade laboral da parte autora(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91830 Nr: 593-57.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Salermo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade a João Salermo, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a 

data do requerimento administrativo (10/12/2014).Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do 

segurado: João Salermo;Benefício Concedido: Aposentadoria por 

Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data do Início do Benefício 

(DIB): Data do requerimento administrativo (10/12/2014);Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC. Os juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no 

percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária.Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89849 Nr: 2239-39.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo da Silva Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo, para 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS – a 

conceder, a partir da concessão do auxílio-doença, ou seja, 22/05/2014, o 

benefício de auxílio-doença devido a Edivaldo da Silva Pinheiro.As 

parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente, desde 

quando devidas, conforme dispõe o artigo 1º, § 1º, da Lei n. 6.899, 1981, 

pelos índices oficiais adotados pelo Poder Judiciário, e acrescidas de juros 

de mora, a partir da citação, à razão de 12% ao ano, consoante determina 

a legislação de regência, atento à natureza alimentar do débito.Em atenção 

ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome da 

segurado: Edivaldo da Silva Pinheiro;Benefício Concedido: 

Auxílio-doença;Renda Mensal Atual: Um salário mínimo;Data do Início do 

Benefício (DIB): Data da concessão do auxílio-doença (22/05/2014);Prazo 

para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Os juros de mora incidem a 

partir da citação válida, ao teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 85072 Nr: 1033-24.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Antonio Lupatini, Divanir Lupatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Celso Antonio 

Lupatini e Divanir Lupatini na Ação condenatória de concessão do 

benefício de aposentadoria por idade proposta em face de Instituto 

Nacional do Seguro Social. Sem custas processuais em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 

1.060/50.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, 

com as anotações de praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Guarantã do Norte – MT, 06 de 

dezembro de 2016.Fabio PetengillJuiz Substituto cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 84996 Nr: 953-60.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Maria Balbo Rusi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Helena Maria 

Balbo Rusi na ação declaratória de atividade rural proposta em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social. Sem custas processuais em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 

1.060/50.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, 

com as anotações de praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Guarantã do Norte – MT, 06 de 

dezembro de 2016.Fabio PetengillJuiz Substituto cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80766 Nr: 99-03.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU MILMAN DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinta a pretensão de mérito, ante a ausência de 

interesse no prosseguimento do feito. Contudo, no tocante aos valores 

remanescentes, julgo procedente a pretensão para que o requerido efetue 

o pagamento dos valores correspondentes ao período de 11/11/2011 a 

08/08/2012.Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Os juros 

de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 

204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 
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eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária.Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da idade avançada, não 

tem condições de exercer atividade laborativa.Sem custas à vista da 

isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001.Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Publ ique-se.Registre-se.Int ime-se.Cumpra-se,  expedindo-se o 

necessário.Guarantã do Norte – MT, 05 de dezembro de 2016.Fabio 

PetengillJuiz Substituto cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 84833 Nr: 803-79.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesinha Maria Pasinato Ricardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Cesinha Maria 

Pasinato Ricardo na Ação condenatória de concessão do benefício de 

aposentadoria por idade proposta em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social. Sem custas processuais em razão do deferimento dos benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Guarantã do Norte – MT, 06 de novembro de 2016.Fabio 

PetengillJuiz Substituto cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80893 Nr: 227-23.2012.811.0087

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serras & Ferramentas Nortão Ltda, Elizangela 

Alves Silveira Almeida, Gilvanio Almeida, Ivan da Silva Almeida, Paulina 

Vassoler Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 227-23.2012.811.0087 (Código 80893)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Serras & Ferramentas Nortão Ltda e Outros

EXECUÇÃO

V I S T O S,

 Com observância da petição de f. 56, ante a renitência dos devedores em 

pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do 

credor de realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem 

de gradação fixada no art. 835, I do CPC/2015, defiro o pedido de bloqueio 

e constrição de valores/créditos pertencentes aos executados e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial.

Destarte, sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de 

intimação dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

postular o que entender de direito, dando seguimento ao feito, no prazo de 

cinco dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte – MT, 29 de novembro de 2016.

Fabio Petengill

Juiz Substituto cooperador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 83529 Nr: 2867-96.2012.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serras & Ferramentas Nortão Ltda, Elizangela Alves 

Silveira Almeida, Ivan da Silva Almeida, Paulina Vassoler Almeida, Gilvanio 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Tadeu Dal Agnol - 

OAB:10843-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Autos n°: 2867-96.2012.811.0087 (Código 83529)

Embargantes: Serras & Ferramentas Nrotão Ltda e Outros

Embargado: Banco do Brasil S/A

EMBARGOS À EXECUÇÃO

V I S T O S,

 Apresentado recurso de apelação pela parte requerida, e, consoante 

disposto no art. 1.011 do Novo Código de Processo Civil, o recebimento da 

apelação ocorrerá pelo juízo ad quem, independentemente do juízo de 

admissibilidade (CPC/2015, art. 1.010, §3º).

Destarte, apresentadas as contrarrazões (f.107-112), subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte – MT, 29 de novembro de 2016.

Fabio Petengill

Juiz Substituto cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87893 Nr: 1113-51.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cardozo da Silva, Sebastiana Morangueira 

cardozo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Antônio 

Cardozo da Silva e Sebastiana Morangueira Cardozo da Silva na Ação 

condenatória de concessão do benefício de aposentadoria por idade 

proposta em face de Instituto Nacional do Seguro Social. Sem custas 

processuais em razão do deferimento dos benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Guarantã do Norte – MT, 06 de dezembro de 2016.Fabio 

PetengillJuiz Substituto cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94960 Nr: 2273-77.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durcilia Nunes Paulas Heinzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Durcilia Nunes 

Paulas Heinzen na Ação condenatória de concessão do benefício de 

aposentadoria por idade proposta em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social. Sem custas processuais em razão do deferimento dos benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Guarantã do Norte – MT, 06 de dezembro de 2016.Fabio 
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PetengillJuiz Substituto cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 37947 Nr: 141-23.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fusari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo, para 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS – a 

conceder, a partir da concessão do auxílio-acidente, ou seja, 03/03/1979, 

o benefício de auxílio-doença devido a João Fusari.As parcelas vencidas 

deverão ser atualizadas monetariamente, desde quando devidas, 

conforme dispõe o artigo 1º, § 1º, da Lei n. 6.899, 1981, pelos índices 

oficiais adotados pelo Poder Judiciário, e acrescidas de juros de mora, a 

partir da citação, à razão de 12% ao ano, consoante determina a 

legislação de regência, atento à natureza alimentar do débito.Em atenção 

ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome da 

segurado: João Fusari;Benefício Concedido: Auxílio-doença;Renda Mensal 

Atual: Um salário mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data da 

concessão do auxílio-acidente (03/03/1979);Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias.Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, ao teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40844 Nr: 223-20.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldir Malavazi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 223-20.2011.811.0087 (Código 40844)

Requerente: Waldir Malavazi

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

V I S T O S,

 Tendo em vista recente decisão do RE 631240, reconhecida a 

repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo para as ações 

previdenciárias.

Ademais, com o julgamento do STF, foi criada regra de transição para os 

processos em andamento, resultando nas seguintes interpretações:

a) Não haverá extinção do feito por ausência de pedido administrativo nas 

ações ajuizadas em juizados itinerantes, pois os juizados percorrem os 

locais onde não há agencia do INSS).

b) Quando o INSS já tiver apresentado contestação de mérito, no curso do 

processo judicial, fica mantido o trâmite.

c) As demais ações judiciais deverão ficar sobrestadas e o requerente do 

benefício ser intimado para dar entrada no pedido junto ao INSS, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. Uma vez comprovado o 

requerimento administrativo, a autarquia será intimada para no prazo de 90 

(noventa) dias, manifestar-se.

d) Acolhido o pedido administrativo, ou caso ele não puder ser analisado 

por motivo atribuível ao próprio requerente, a ação é extinta. Caso 

contrario, fica caracterizado o interesse de agir, devendo dar 

prosseguimento ao pedido judicial da parte. A data do início do benefício é 

computada do início do processo judicial.

 A par disso, determino a suspensão processual pelo prazo de 60 

(sessenta) dias para que a parte requerente providencie o requerimento 

administrativo perante o INSS, comprovando a negativa do requerimento 

ou se for o caso, a prorrogação do benefício, não sendo aceito mera 

comprovação de agendamento, sob pena de extinção do feito.

Após, cumpridas tais determinações, com a máxima urgência, por se tratar 

de processo de Meta2, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte – MT, 05 de dezembro de 2016.

Fabio Petengill

Juiz Substituto cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93222 Nr: 1307-17.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Expedito Lima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por José Expedito 

Lima Pereira na Ação condenatória de concessão do benefício de 

aposentadoria por idade proposta em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social. Sem custas processuais em razão do deferimento dos benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Guarantã do Norte – MT, 06 de dezembro de 2016.Fabio 

PetengillJuiz Substituto cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87933 Nr: 1149-93.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donisete Pablo Souza - 

OAB:15083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Sebastiana 

Soares da Silva na Ação condenatória de concessão do benefício de 

aposentadoria por idade proposta em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social. Sem custas processuais em razão do deferimento dos benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Guarantã do Norte – MT, 06 de novembro de 2016.Fabio 

PetengillJuiz Substituto cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81945 Nr: 1279-54.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CANGANT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Jose Cangant 

na Ação condenatória de concessão do benefício de aposentadoria por 

idade proposta em face de Instituto Nacional do Seguro Social. Sem custas 

processuais em razão do deferimento dos benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 
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praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Guarantã do Norte – MT, 06 de dezembro de 2016.Fabio 

PetengillJuiz Substituto cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41244 Nr: 623-34.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILEGNO- IND. E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 623-34.2011.811.0087 (Código 41244)

Exequente: União

Executado: Brasilegno – Ind. e Comércio de Madeiras Ltda

 EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S,

 Ante a renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, 

e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, 

de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do 

CPC/2015, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Destarte, sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de 

intimação do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, defiro desde já, o pedido de 

pesquisa veículos passíveis de penhora em nome do devedor, por meio de 

consulta ao banco de danos denominado RENAJUD.

Frustradas as tentativas de constrição, intime-se o exequente para dar 

seguimento ao feito, postulando o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte – MT, 05 de dezembro de 2016.

Fabio Petengill

Juiz Substituto cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102949 Nr: 3254-72.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ivaneide Dantas Soares Hanauer - ME, 

OSMAR ROQUE HANAUER, Maria Ivaneide Dantas Soares Hanauer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Citem-se os devedores para, no prazo de 3 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os executados.

Realizada a penhora na presença dos executados, reputar-se-á 

devidamente intimados, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39473 Nr: 1674-17.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Salete Picolotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Adveio a este juízo a informação quanto a quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c art.925 ambos do Código de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103451 Nr: 3584-69.2016.811.0087

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMAdS, OCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio 

Consensual proposta por Rutiléia Maria Alves dos Santos e Orlei Carlos 

Muzolon, ambos qualificados na exordial.

Alegam, em síntese, que o casal está separado há mais de 07 (sete) anos, 

por sentença judicial homologatória de acordo proferida na Comarca de 

Sorriso/MT, em data de 15 de maio de 2009, não tendo ocorrido a 

averbação da separação judicial até a presente data, sendo impossível à 

reconstituição da vida em comum, razão pela qual requerem a extinção do 

vínculo conjugal.

É o relatório.

DECIDO.

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita.

Cuida-se de Ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio 

Consensual proposta por Rutiléia Maria Alves dos Santos e Orlei Carlos 

Muzolon, ambos qualificados na exordial.

Observo que o pedido merece acolhimento uma vez que com o advento da 

emenda constitucional de nº 66/2010, não é mais necessário se 

comprovar o lapso temporal de dois anos de separação de fato para que 

haja a dissolução do casamento pelo divórcio.

Ante o exposto, CONVERTO EM DIVÓRCIO a separação judicial do casal, 

nos termos do artigo 24 e 25 da Lei 6.515/77.

A requerente voltará a usar seu nome de solteira, qual seja, Rutiléia Maria 

Alves dos Santos.

 Posto isso, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas, tendo em vista que os requerentes são beneficiários da 

Assistência Judiciária Gratuita.

 Oficie-se ao Cartório para as averbações necessárias.

Transitada em julgado, arquive-se.

P.R.I.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103352 Nr: 3510-15.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Raniele Ferreira Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raniele Ferreira Santos 

Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de execução contra o Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a exequente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados.

Assim, nos termos do 910 do CPC, cite-se o Estado para opor embargos 

em 30 (trinta) dias, colacionando à carta precatória todos os documentos 

apresentados como contrafé pela exequente.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 535, I 

do Código de Processo Civil, expedindo-se o precatório ou a requisição de 

pequeno valor, conforme o solicitado.

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103216 Nr: 3396-76.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVISON LUIZ CAMPEOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103212 Nr: 3392-39.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSI MARIA PAETZOLD ME, VALTER 

SCHEUERMANN, NELSI MARIA PAETZOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Citem-se os devedores para, no prazo de 3 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os executados.

Realizada a penhora na presença dos executados, reputar-se-ão 

devidamente intimados, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando os devedores, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do 

art. 830 do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103219 Nr: 3398-46.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N J SILVA CLINI CEL ME , Nelson Junior Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Citem-se os devedores para, no prazo de 3 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os executados.

Realizada a penhora na presença dos executados, reputar-se-ão 

devidamente intimados, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando os devedores, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do 

art. 830 do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102190 Nr: 2754-06.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aila Maria Xavier Ventura, Elevir Mezomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado na pessoa 

indicada pelo requerente. Após o cumprimento da medida, cite-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus. Caso não 

efetue o pagamento no prazo de cinco dias, consolidar-se-á a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo as repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Consigne-se no 

mandado, que o prazo para o devedor fiduciante, querendo, apresentar 

resposta, é de 15 dias da execução da liminar e que esta poderá ser 

apresentada mesmo que a parte devedora tenha efetuado o pagamento na 

sua integralidade.As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se 

no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal (art. 212, §2º, NCPC).Observo que o valor da causa 

não está em conformidade com o artigo 292, VIII, §1º, do NCPC, uma vez 

que a parte-autora postula o pagamento das parcelas vencidas e 
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vincendas do contrato pactuado, desta feita, o valor correto da causa é 

de R$ 12.484,68 (doze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e 

sessenta e oito centavos), motivo pelo qual com fulcro no artigo 292, § 3º, 

corrijo de ofício o valor da causa. Intime-se, expedindo-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103221 Nr: 3400-16.2016.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSI MARIA PAETZOLD ME, NELSI MARIA 

PAETZOLD, VALTER SCHEUERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT em face de Nelsi 

Maria Paetzold ME, Nelsi Maria Paetzold e Valter Scheuermann, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial vem instruída com (a) prova documental idônea e (b) memória de 

cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor da causa 

corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos os 

requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Assim, determino a citação dos requeridos para pagarem o débito, 

acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, o devedor ficará 

isento do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Retifique-se o nome da requerente na capa dos autos.

Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94153 Nr: 1768-86.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Santos Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, 

extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

condenar a Requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual 

de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de 

cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir sobre as demais verbas 

percebidas, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente 

pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição 

quinquenal. Os valores exatos deverão ser apurados em execução e 

atualizados pela Tabela Prática do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vigente na data do início da execução desde a data em que os 

pagamentos deveriam ter sido efetuados e acrescidos de juros de mora 

desde a citação, declarando-se a natureza alimentar do benefício e 

aplicando-se a Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009 a partir de 

sua vigência, sem caráter retroativo. Condeno a ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC.Sentença 

sujeita ao reexame necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98825 Nr: 758-70.2016.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, demonstrado nos autos o início de prova escrita apresentada pelo 

autor, saliento que o requerido não apresentou nenhum fato impeditivo, 

modificativo, ou extintivo do direito da parte autora, que seja hábil a 

desconstituir os documentos aportados como prova da realização do 

negócio jurídico. Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, constituindo-se de 

pleno direito o título executivo judicial, intimando-se o devedor e 

prosseguindo-se na forma do Título II, do Livro I, da Parte Especial, nos 

termos do § 2º do art. 701 do CPC.Proceda-se com a atualização do 

débito, considerando-se a correção monetária desde a data do 

vencimento da dívida, e os juros legais desde a citação. Após, expeça-se 

o competente mandado executivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95741 Nr: 2734-49.2015.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, analisando os fatos e fundamentos expostos nos autos, 

entendo que deve ser convolado o mandado monitório em mandado 

executivo, senão vejamos.Primeiramente, cabe ressaltar que o ônus da 

prova na ação monitória, incumbe ao credor, quanto ao início de prova 

documental, com a certeza do devedor e do valor, além do requisito da 

exigibilidade, o que restou devidamente evidenciado no caso concreto. Na 

mesma proporção que incumbe ao réu, por meio de embargos, comprovar 

os fatos que desconstituam a força monitória dos documentos 

apresentados, bem como aqueles impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do credor, o que entendo não ter acontecido no caso em tela, 

uma vez que o requerido é revel. Logo, demonstrado nos autos o início de 

prova escrita apresentada pelo autor, saliento que o requerido não 

apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da 

parte autora, que seja hábil a desconstituir os documentos aportados 

como prova da realização do negócio jurídico. Posto isso, considerando 

tudo que dos autos consta, CONVERTO o mandado inicial em mandado 

executivo, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, 

intimando-se o devedor e prosseguindo-se na forma do Título II, do Livro I, 

da Parte Especial, nos termos do § 2º do art. 701 do CPC.Proceda-se com 

a atualização do débito, considerando-se a correção monetária desde a 

data do vencimento da dívida, e os juros legais desde a citação. Após, 

expeça-se o competente mandado executivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94619 Nr: 2074-55.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvane Costa Bohry

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, 

extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

condenar a Requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual 

de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de 

cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir sobre as demais verbas 

percebidas, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente 
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pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição 

quinquenal. Os valores exatos deverão ser apurados em execução e 

atualizados pela Tabela Prática do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vigente na data do início da execução desde a data em que os 

pagamentos deveriam ter sido efetuados e acrescidos de juros de mora 

desde a citação, declarando-se a natureza alimentar do benefício e 

aplicando-se a Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009 a partir de 

sua vigência, sem caráter retroativo. Condeno a ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC.Sentença 

sujeita ao reexame necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94280 Nr: 1856-27.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wendel Carvalho Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, 

extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

condenar a Requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual 

de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de 

cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir sobre as demais verbas 

percebidas, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente 

pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição 

quinquenal. Os valores exatos deverão ser apurados em execução e 

atualizados pela Tabela Prática do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vigente na data do início da execução desde a data em que os 

pagamentos deveriam ter sido efetuados e acrescidos de juros de mora 

desde a citação, declarando-se a natureza alimentar do benefício e 

aplicando-se a Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009 a partir de 

sua vigência, sem caráter retroativo. Condeno a ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC.Sentença 

sujeita ao reexame necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96717 Nr: 3300-95.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melissa Alberti Nadal Angeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, 

extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

condenar a Requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual 

de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de 

cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir sobre as demais verbas 

percebidas, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente 

pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição 

quinquenal. Os valores exatos deverão ser apurados em execução e 

atualizados pela Tabela Prática do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vigente na data do início da execução desde a data em que os 

pagamentos deveriam ter sido efetuados e acrescidos de juros de mora 

desde a citação, declarando-se a natureza alimentar do benefício e 

aplicando-se a Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009 a partir de 

sua vigência, sem caráter retroativo. Condeno a ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC.Sentença 

sujeita ao reexame necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95825 Nr: 2768-24.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igma Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, 

extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

condenar a Requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual 

de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de 

cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir sobre as demais verbas 

percebidas, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente 

pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição 

quinquenal. Os valores exatos deverão ser apurados em execução e 

atualizados pela Tabela Prática do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vigente na data do início da execução desde a data em que os 

pagamentos deveriam ter sido efetuados e acrescidos de juros de mora 

desde a citação, declarando-se a natureza alimentar do benefício e 

aplicando-se a Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009 a partir de 

sua vigência, sem caráter retroativo. Condeno a ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC.Sentença 

sujeita ao reexame necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94320 Nr: 1884-92.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorizete da Cruz Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, 

extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

condenar a Requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual 

de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de 

cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir sobre as demais verbas 

percebidas, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente 

pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição 

quinquenal. Os valores exatos deverão ser apurados em execução e 

atualizados pela Tabela Prática do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vigente na data do início da execução desde a data em que os 

pagamentos deveriam ter sido efetuados e acrescidos de juros de mora 

desde a citação, declarando-se a natureza alimentar do benefício e 

aplicando-se a Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009 a partir de 

sua vigência, sem caráter retroativo. Condeno a ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC.Sentença 

sujeita ao reexame necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94623 Nr: 2078-92.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Cervigni Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Município de Guarantã do Norte na pessoa do seu 

representante judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 
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(trinta) dias.

 Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94439 Nr: 1956-79.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Almeida Queiroz Hendges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Município de Guarantã do Norte na pessoa do seu 

representante judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94264 Nr: 1840-73.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BRANDINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Município de Guarantã do Norte na pessoa do seu 

representante judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103214 Nr: 3394-09.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVISON LUIZ CAMPEOL, Tereza Campeol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Citem-se os devedores para, no prazo de 3 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os executados.

Realizada a penhora na presença dos executados, reputar-se-ão 

devidamente intimados, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando os devedores, o oficial de justiça arrestar-lhes-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do 

art. 830 do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98794 Nr: 740-49.2016.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, a parte-autora requer a citação por 

hora certa do requerido, ante o teor da certidão de fls. 27.

Porém, é certo que para que ocorra a citação por hora certa, faz-se 

necessário o preenchimento dos requisitos exigidos no artigo 252 do 

Código de Processo Civil.

No presente caso, constato que referida certidão não preencheu os 

requisitos cumulativos para o oficial de justiça efetuar a citação por hora 

certa, quais sejam, ter o oficial procurado o citado no endereço indicado 

por duas vezes, em horários (especificar) distintos, sem encontrá-lo e, 

suspeitar de que ele esteja ocultando-se, sendo que ambas situações 

ocorram simultaneamente, pois caso contrário pode ser verificada a 

nulidade na mesma.

Assim, só depois de efetuada a diligência pelo oficial de justiça, cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 252 do CPC, é que se pode determinar a 

citação por hora certa, caso contrário, em nenhuma outra hipótese é 

admissível.

Sendo assim, indefiro o petitório de fls. 28.

No mais, considerando a certidão de fls. 27, intime-se a requente, para 

que no prazo de 05 (cinco), dê prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28752 Nr: 230-51.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dante Prestes dos Santos, Cleusa Prestes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o requerido concorda com os cálculos em liquidação 

de sentença, requisite-se o pagamento do débito, sendo desnecessária a 

atualização do cálculo, tendo em vista que, quando da requisição de 

pagamento/expedição do precatório, bastará ao juízo solicitante informar 

ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data da última atualização dos 

cálculos.

No mais, quando do pagamento do RPV ou do Precatório o Tribunal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a sua última atualização 

até a data da transferência dos valores, o que afasta eventuais prejuízos 

do exequente decorrentes da desvalorização monetária.

 Assim, requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do NCPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97957 Nr: 214-82.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANASIEVICZ E SITKO MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, 

proposta por Banco Bradesco S/A em face de Janasievicz e Sitko 

Madeiras LTDA ME, ambos devidamente qualificados nos autos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 56/57, as partes informam que 

entabularam acordo, pugnando assim, pela sua homologação.

Sendo assim, com fulcro no art. 487, III, b, do NCPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fls. 56/57, 

celebrada nestes autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28747 Nr: 226-14.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Moisés Carneiro de Souza, Francisca de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o INSS para manifestar-se acerca do novo cálculo apresentado 

pela parte autora às fls. 151/152.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81948 Nr: 1282-09.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Procopio Neto, Ana Maria Nunes Procopio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Observo que apesar da parte autora ter colacionado o comprovante de 

indeferimento administrativo do benefício previdenciário, deixou de 

apresentar cópia integral do processo administrativo que lhe dá 

sustentação.

Assim, tendo em vista que o processo administrativo que tramitou perante 

o INSS possui elementos essenciais à análise do pleito autoral, forte no 

art. 320 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente cópia integral do processo administrativo do 

benefício NB 164.904.167-2, preferindo-se sua juntada de forma 

digitalizada, por meio de CD.

Não obtendo êxito na diligência perante o INSS, deve a parte autora, no 

mesmo prazo, colacionar comprovante de solicitação do documento 

perante a autarquia com a respectiva e fundamentada negativa.

Apresentado o processo administrativo completo, cite-se a parte 

requerida, através de carta precatória, para apresentar contestação no 

prazo legal (CPC, art.183), com as advertências do art. 344 do Código de 

Processo Civil.

Não apresentado o processo administrativo, voltem conclusos para 

decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103177 Nr: 3366-41.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Acir Gobi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado na pessoa 

indicada pelo requerente. Após o cumprimento da medida, cite-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus. Caso não 

efetue o pagamento no prazo de cinco dias, consolidar-se-á a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo as repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Consigne-se no 

mandado, que o prazo para o devedor fiduciante, querendo, apresentar 

resposta, é de 15 dias da execução da liminar e que esta poderá ser 

apresentada mesmo que a parte devedora tenha efetuado o pagamento na 

sua integralidade.As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se 

no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal (art. 212, §2º, NCPC).Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103152 Nr: 3344-80.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENOR ALVES DA CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado na pessoa 

indicada pelo requerente. Após o cumprimento da medida, cite-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus. Caso não 

efetue o pagamento no prazo de cinco dias, consolidar-se-á a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo as repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Consigne-se no 

mandado, que o prazo para o devedor fiduciante, querendo, apresentar 

resposta, é de 15 dias da execução da liminar e que esta poderá ser 

apresentada mesmo que a parte devedora tenha efetuado o pagamento na 

sua integralidade.As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se 

no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal (art. 212, §2º, NCPC).Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82981 Nr: 2314-49.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA SALES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo a parte autora apresentado o processo administrativo completo, 

cite-se a parte requerida, através de carta precatória, para apresentar 

contestação no prazo legal (CPC, art.183), com as advertências do art. 

344 do Código de Processo Civil.

Após, voltem os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102526 Nr: 2998-32.2016.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Teruyoshi Kuranishi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Trabalhadores da Terra do 

Vale do Rochedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Marcio 

Teruyoshi Kuranishi em face de Associação dos Trabalhadores da Terra 

do Vale do Rochedo, Acampamento Rio Andu e todos os demais 

invasores da Fazenda Onça Parda, localizada no Município de Novo 

Mundo/MT.

Às fls. 185/186 a parte autora requer a extinção do feito em razão da 

existência de coisa julgada.

É um breve relatório.

Decido.

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Marcio 

Teruyoshi Kuranishi em face de Associação dos Trabalhadores da Terra 

do Vale do Rochedo, Acampamento Rio Andu e todos os demais 

invasores da Fazenda Onça Parda, localizada no Município de Novo 

Mundo/MT, devidamente qualificados.

O autor alega a existência de coisa julgada, haja vista que no processo de 

código 25007 foi proferida sentença, já transitada em julgado, julgando 

procedente o pedido de reintegração de posse.

De fato, o processo de código 25007, que trata do mesmo caso dos autos, 

transitou em julgado na data de 30 de outubro de 2008. O que ocorreu foi 

que, mesmo o MMº Juiz ter suscitado conflito de competência (dando 

origem aos presentes autos), deu continuidade à causa e proferiu 

sentença, não havendo necessidade de continuidade da demanda.

Diante do exposto, e por reconhecer a existência de coisa julgada, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

 Após as anotações necessárias, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94159 Nr: 1774-93.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA FLAUSINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, 

extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

condenar a Requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual 

de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de 

cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir sobre as demais verbas 

percebidas, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente 

pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição 

quinquenal. Os valores exatos deverão ser apurados em execução e 

atualizados pela Tabela Prática do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vigente na data do início da execução desde a data em que os 

pagamentos deveriam ter sido efetuados e acrescidos de juros de mora 

desde a citação, declarando-se a natureza alimentar do benefício e 

aplicando-se a Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009 a partir de 

sua vigência, sem caráter retroativo. Condeno a ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC.Sentença 

sujeita ao reexame necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90018 Nr: 2356-30.2014.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marcelo Santos Benvenuti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irdes Constancio de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 

05(cinco) dias.

Nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27589 Nr: 1802-76.2006.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO PEREIRA DE BRITO FILHO, CLÁUDIO 

DA CUNHA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Vistos.

 Considerando que o réu Cláudio da Cunha Barbosa, não foi devidamente 

intimado conforme as fls. 1005v, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para a data de 15 de fevereiro de 2017, às 16h20min.

Atente-se o Sr. Gestor para o cumprimento dos atos necessários para a 

realização da audiência.

Intimem-se as partes.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 84772 Nr: 737-02.2013.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Scandelari 

Milczewski - OAB:14.793-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº: 737-02.2013.811.0087 (84772)

REQUERENTE: Banco J. Safra s/a

 REQUERIDO: Emilson Rodrigues da Silva

VISTOS.

Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar, proposta 

por Banco J. Safra s/a, em face de Emilson Rodrigues da Silva, 

objetivando a apreensão do veículo FORD/F250 XL – CHASSI 

9BFHF21C67B037211 – RENAVAM 910321892.

Liminar deferida as fls. 25/26, contudo, consta da certidão do Sr. Meirinho 

(f.31) que o requerido se mudou, sendo seu paradeiro incerto e não 

sabido.

Ante o petitório retro, determino que seja intimada a parte autora para 

informar o endereço atualizado do requerido.

Vindo resposta, expeça-se mandado de intimação ao requerido para que 

informe a localização do veículo em discussão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte – MT, 06 de dezembro de 2016.

FABIO PETENGILL

Juiz Substituto Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 85734 Nr: 1687-11.2013.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiro - OAB:3.557A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº: 1687-11.2013.811.0087 (85734)

REQUERENTE: Paulo Sérgio Ramos de Oliveira

 REQUERIDO: Adilson Ferreira Costa

VISTOS.

Compulsando aos autos, verifica-se que se encontra paralisado há mais 

de um ano. Dessa forma, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte – MT, 06 de dezembro de 2016.

FABIO PETENGILL

Juiz Substituto Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103874 Nr: 3908-59.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AODAM, RZDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOP, DLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA - 

OAB:13832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, concedo a guarda provisória da menor J. P. G. em favor de 

Antonio Olneis de Almeida Moraes e Rosileia Zatta de Almeida 

Moraes.Lavre-se o respectivo termo de guarda provisória.Citem-se os 

requeridos, para querendo, contestarem a presente ação, no prazo legal, 

devendo o requerido Dilamar Luis Gonçalves ser citado por edital.Sem 

prejuízo do prazo de resposta da parte contrária, determino desde já, seja 

realizado de imediato o estudo psicossocial.Intimem-se os 

requerentes.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101730 Nr: 2416-32.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a tentativa de composição restou infrutífera, 

aguarde-se o decurso de prazo para contestação.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 45713 Nr: 2510-36.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Governo do Estado 

do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata sobre a 

implantação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização do presente feito, autos nº 

2510-36.2016.811.0036, CI nº 45713, encaminhando-se ao NAT, via 

malote digital e e-mail, para que o referido núcleo, no prazo constante na 

aludida Portaria, elabore o competente Parecer Técnico, para a análise do 

pedido de tutela antecipada constante na exordial, especificamente quanto 

a necessidade do paciente Adaías da Silva Moreira ser submetido ao 

procedimento de Estudo Eletrofisiológico.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Com o aporte do referido laudo, volvam-me os autos imediatamente 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 43867 Nr: 1599-24.2016.811.0036

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAOdQ, DCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Lopes Beltrão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 43867

 VISTO.

Considerando a impossibilidade de deslocamento deste Magistrado para 

realização da audiência agendada para o dia 06/12/2016, em decorrência 

do acúmulo de Comarcas, redesigno o ato para o dia 14/03/2017 às 

15h00min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 45676 Nr: 2493-97.2016.811.0036

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, SGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Medida de Proteção formulado pelo Ministério Público desta 

Comarca, em favor da adolescente Joice Aparecida Guimarães Nunes, 

nascida aos 03/06/2001, asseverando que a menor encontra-se em 

situação de risco e necessita de acompanhamento especial.

Relata que a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que a 

adolescente encontra-se com baixa frequência escolar, e que o Conselho 

Tutelar apesar de várias tentativas, não obteve êxito para reverter a 

situação.

Prossegue relatando que a genitora da menor informou que sua filha 

permanece a maior parte do tempo fora de sua residência, sempre na 

companhia do namorado, e que não lhe obedece, além disso, não sabe se 

a mesma continuará frequentando a unidade escolar, concluindo que os 

responsáveis pela adolescente não estão cumprindo com eficácia sua 

obrigação legal de zelar pela frequência escolar do protegido.

Desta forma, pugna o Ministério Público pela aplicação de medidas 

protetivas em favor da protegida, haja vista a situação de risco que a 

mesma se encontra.

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que a protegida está em situação de risco, necessitando 

a família de acompanhamento e orientação especializados.

 Ora, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que as medidas 

de proteção devem ser aplicadas sempre que os direitos das crianças 

e/ou adolescentes reconhecidos por esta Lei forem ameaçados ou 

violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, 

omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão de sua conduta, 

com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação e ao lazer da criança e do adolescente.

Em análise aos fólios, verifico que no caso em epígrafe está havendo 

negligência dos responsáveis pela menor, uma vez que a adolescente 

está faltando muito às aulas, provavelmente porque está desestimulada 

para estudar, razão pela qual está com baixa frequência escolar, o que 

pode prejudicá-la futuramente na sua educação.
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Tais fatos caracterizam a situação de latente risco à aprendizagem e educ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 45679 Nr: 2495-67.2016.811.0036

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, EMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Medida de Proteção formulada pelo Ministério Público desta 

Comarca, em favor da adolescente Ana Paula Mendes de Souza, nascida 

aos 22/01/1999, asseverando que a menor encontra-se em situação de 

risco e necessita de acompanhamento especial.

Relata que a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que a 

adolescente encontra-se com baixa frequência escolar, e que o Conselho 

Tutelar apesar de várias tentativas, não obteve êxito para reverter a 

situação.

Prossegue relatando que o Conselho Tutelar informou que a adolescente 

permanece várias semanas sem comparecer na escola, conforme relatos 

da diretora da Escola Luís Orione, afirmando ainda que a protegida possui 

um relacionamento com um rapaz de Rondonópolis/MT, com o qual se 

encontra na mencionada cidade, ocasionando faltas constantes na 

unidade escolar, concluindo que os responsáveis pela adolescente não 

estão cumprindo com eficácia sua obrigação legal de zelar pela frequência 

escolar da protegida.

Desta forma, pugna o Ministério Público pela aplicação de medidas 

protetivas em favor da protegida, haja vista a situação de risco que a 

mesma se encontra.

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que a protegida está em situação de risco, necessitando 

a família de acompanhamento e orientação especializados.

 Ora, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que as medidas 

de proteção devem ser aplicadas sempre que os direitos das crianças 

e/ou adolescentes reconhecidos por esta Lei forem ameaçados ou 

violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, 

omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão de sua conduta, 

com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação e ao lazer da criança e do adolescente.

Em análise aos fólios, verifico que no caso em epígrafe está havendo 

negligência dos responsáveis pela menor, uma vez que a adolescente 

está faltando muito às aulas, provavelmente porque está desestimulada 

para estudar, razão pela qual está com baixa frequência escolar, o que 

pode prejudicá-la futura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 38777 Nr: 1353-62.2015.811.0036

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAC, IAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial de ref. 111.

 Nos termos do art. 752, §2º do Código de Processo Civil, nomeio a Dra. 

Luciana Gulart Soares como curadora especial do interditando, e para 

tanto fixo honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a 

serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, abra-se vistas à advogada nomeada para apresentação de 

defesa, e após, réplica pela Defensoria Pública.

Derradeiramente dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 45674 Nr: 2491-30.2016.811.0036

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Medida de Proteção formulado pelo Ministério Público desta 

Comarca, em favor do adolescente Maxuel Moreira dos Santos, nascido 

aos 18/08/2001, asseverando que o menor encontra-se em situação de 

risco e necessita de acompanhamento especial.

Relata que a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que o 

adolescente encontra-se com baixa frequência escolar, e que o Conselho 

Tutelar apesar de várias tentativas, não obteve êxito para reverter a 

situação.

Prossegue relatando que a avó informou que o menor melhorou de 

comportamento, não está mais envolvido com más companhias e que 

retornou para a escola, contudo, posteriormente, o Conselho Tutelar 

informou que o menor continuava faltando injustificadamente às aulas, 

concluindo que a avó do adolescente não estaria cumprindo com eficácia 

sua obrigação legal de zelar pela frequência escolar do seu neto.

Desta forma, pugna o Ministério Público pela aplicação de medidas 

protetivas em favor do protegido, haja vista a situação de risco que o 

mesmo se encontra.

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o protegido está em situação de risco, necessitando 

a família de acompanhamento e orientação especializados.

 Ora, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que as medidas 

de proteção devem ser aplicadas sempre que os direitos das crianças 

e/ou adolescentes reconhecidos por esta Lei forem ameaçados ou 

violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, 

omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão de sua conduta, 

com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação e ao lazer da criança e do adolescente.

Em análise aos fólios, verifico que no caso em epígrafe está havendo 

negligência dos responsáveis pelo menor, uma vez que o adolescente 

está faltando muito às aulas, razão pela qual está com baixa frequência 

escolar, o que pode prejudicá-lo futuramente.

Tais fatos caracterizam a situação de latente risco à integridade e 

educação do adolescente, havendo necessidade da aplicação da 

interferência do Judiciário para

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 45675 Nr: 2492-15.2016.811.0036

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Medida de Proteção formulado pelo Ministério Público desta 

Comarca, em favor do adolescente João Victor Santos Silva, nascido aos 

13/02/2003, asseverando que o menor encontra-se em situação de risco e 

necessita de acompanhamento especial.

Relata que a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que o 

adolescente encontra-se com baixa frequência escolar, e que o Conselho 

Tutelar apesar de várias tentativas, não obteve êxito para reverter a 

situação.

Prossegue relatando que o menor vive inventando desculpas para faltar 

às aulas, conforme relatou a própria genitora, inclusive, a diretora da 

escola informou que as faltas se dão de forma contínua e injustificadas, 

concluindo que os responsáveis pelo adolescente não estão cumprindo 

com eficácia sua obrigação legal de zelar pela frequência escolar do 

protegido.

Desta forma, pugna o Ministério Público pela aplicação de medidas 

protetivas em favor do protegido, haja vista a situação de risco que o 

mesmo se encontra, pois provavelmente encontra-se desestimulado para 

estudar.

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o protegido está em situação de risco, necessitando 

a família de acompanhamento e orientação especializados.

 Ora, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que as medidas 

de proteção devem ser aplicadas sempre que os direitos das crianças 
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e/ou adolescentes reconhecidos por esta Lei forem ameaçados ou 

violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, 

omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão de sua conduta, 

com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação e ao lazer da criança e do adolescente.

Em análise aos fólios, verifico que no caso em epígrafe está havendo 

negligência dos responsáveis pelo menor, uma vez que o adolescente 

está faltando muito às aulas, provavelmente porque está desestimulado 

para estudar, razão pela qual está com baixa frequência escolar, o que 

pode prejudicá-lo futuramente.

Tais fatos caracterizam a situação de latente risco à aprendizagem e 

educação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 45470 Nr: 2421-13.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayk Felipe Rosa da Silveira, Ministerio Público 

Estadual, Jaimisson Vitor da Costa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075

 Pelo exposto, em consonância com a fala do “Parquet”, INDEFIRO o pedido 

de Revogação da Prisão Preventiva formulado pelos acusados MAYK 

FELIPE ROSA DA SILVEIRA e JAIMISSON VITOR DA COSTA ALVES, 

mantendo o decreto pela prisão dos mesmos, vez que se encontram 

presentes  os  requ is i tos  pa ra  dec re tação  da  p r i sã o 

preventiva.EXPEÇAM-SE OS MANDADOS DE INTIMAÇÃO.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2016.Renan Carlos Leão 

Pereira do NascimentoJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 43021 Nr: 1147-14.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Ferreira dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616, Lauriberto Donizetti de Godoy - OAB:16.369-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 43021

 VISTO.

Considerando a decisão à ref.: 87, que concedeu a ordem no Habeas 

Corpus, DETERMINO a expedição e alvará de soltura em favor de Eliane 

Ferreira dos Santos Lima, colocando-a em liberdade, se por outro motivo 

não tiver que permanecer presa.

INTIME-se, também, a ré das medidas cautelares.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de dezembro de 2016.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 41140 Nr: 431-84.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson dos Santos Delguingaro, Iago 

Fernando dos Santos Portela, Clemente Lara Ribeiro, Valdinei do 

Nascimento, Marcos Abraão Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 41140

 VISTO.

Tendo em vista que o Defensor Público desta Comarca foi promovido para 

outra Comarca, sendo que até a presente data não fora designado outro 

em seu lugar, não havendo substituto legal, e em se tratando de processo 

com réus presos, NOMEIO o Dr. Fernando Ferreira da Silva para atuar 

como defensor dativo dos réus CLEMENTE LARA RIBEIRO, IAGO 

FERNANDO DOS SANTOS PORTELA, JEFERSON DOS SANTOS 

DELGUINGARO e VALDINEI DO NASCIMENTO, e para tanto arbitro 

honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem 

ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o requerido a fim de que, munido desta decisão, imediatamente 

procure o advogado ora nomeado para apresentação de defesa, cujo 

prazo reiniciar-se-á a partir desta intimação.

Saliento ao causídico ora nomeado, que a nomeação em apreço 

corresponde a múnus público, sendo que eventual recusa por foro íntimo, 

acaso seja procedida de forma reiterada em inúmeros processos, sem 

justificativa plausível, poderá ser interpretado como abuso de direito e 

consequente infração disciplinar, com informação à OAB para apuração 

de eventual violação a seu código de condutas.

Às providências. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 32925 Nr: 71-23.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LKNdS, FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo os requeridos, através de seu 

advogado, apresentarem memoriais finais, conforme determinação em fl. 

89. Embora devidamente intimados via DJE nº 9894, publicado no dia 

10/11/2016.

Guiratinga - MT, 7 de dezembro de 2016.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 41642 Nr: 592-94.2016.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAdSG, KVGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:, Luciana 

Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 PROCESSO/CÓD. Nº 41642

 VISTO.

Considerando a impossibilidade de deslocamento deste Magistrado para 

realização da audiência agendada para o dia 06/12/2016, em decorrência 

do acúmulo de Comarcas, redesigno o ato para o dia 14/03/2017 às 

14h00min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 33015 Nr: 137-03.2014.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Cardoso Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liquigás Distribuidora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lucia Ferreira Teixeira 

- OAB:3662/MT
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 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em verificação aos autos, constatei que a parte 

executada efetuou o pagamento, conforme acordo entabulado entre as 

partes, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme se verifica 

em fls.89/90.

Guiratinga - MT, 1 de dezembro de 2016.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 10842 Nr: 108-94.2007.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ermínio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damir Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE 

DE MENDONÇA - OAB:7130/MT, Waldemar Nestor de Araujo Filho - 

OAB:8.053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 10842

 VISTO.

Em virtude do acúmulo de trabalho e, tendo em vista que a designação 

deste magistrado para atuar simultaneamente na Comarca de 

Guiratinga-MT gerou choque de pauta, impossibilitando o seu 

deslocamento, redesigno o ato para o dia 16.03.2017 às 14h:50min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 44768 Nr: 2039-20.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joabes da Costa Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico que conforme determinação de ref.4 intimo o requerente, a fim de 

que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente réplica.

Guiratinga - MT, 7 de dezembro de 2016.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 40429 Nr: 276-81.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlene Rodrigues Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR INSS-JUIZO DA 

VARA FEDERAL DA 1ª. REGIÃO ROO - OAB:JUIZO/INSSd ROO

 PROCESSO/CÓD. Nº 40429

 VISTO.

Considerando a impossibilidade de deslocamento deste Magistrado para 

realização da audiência agendada para o dia 06/12/2016, em decorrência 

do acúmulo de Comarcas, redesigno o ato para o dia 16/03/2017 às 

13h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 38295 Nr: 1204-66.2015.811.0036

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Guimarães Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 38295

 VISTO.

Considerando a impossibilidade de deslocamento deste Magistrado para 

realização da audiência agendada para o dia 06/12/2016, em decorrência 

do acúmulo de Comarcas, redesigno o ato para o dia 14/03/2017 às 

14h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 11572 Nr: 632-91.2007.811.0036

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamento Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que tome 

conhecimento da certidão do Sr. Meirinho de fls. 75v, bem como, da 

certidão de decurso de prazo de fls. 77, requerendo o necessário no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 45659 Nr: 2486-08.2016.811.0036

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Hélio Antônio Filipin Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Saturnino dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 45659

 VISTO.

O Código de Processo Penal não prevê o rito da interpelação judicial 

prevista no art. 144 do Código Penal, devendo ser aplicado, 

subsidiariamente, o disposto nos artigos 726 e seguintes, do Código de 

Processo Civil.

Assim, DEFIRO o pedido inicial, devendo a interpelada ser notificada 

conforme requerido, entregando-a cópia da exordial.

Notificada a interpelada e decorridas 48 horas (prestadas ou não as 

informações, diante da faculdade da sua prestação), entreguem-se os 

autos à parte requerente, independentemente de traslado, para as 

providências que julgar pertinentes.

Após a entrega, procedam-se as baixas e anotações cabíveis, inclusive 

no Cartório Distribuidor.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 30548 Nr: 391-44.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Clévia Santos Sales, Vanderlei Bazílio de 

Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado acerca da certidão do Sr. 

Meirinho de fls. 111v, requerendo o necessário no prazo de cinco 05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 9344 Nr: 631-43.2006.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Novaldina de Lurdes Panza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Maria Panza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Eliane da Silva Souza - OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão processual 

deferido em determinação de fl.157, qual seja 70(setenta) dias. Intime-se o 

requerente, a fim de que no prazo legal, de prosseguimento ao feito, 

comprovando o pagamento ou a isenção do ITCD.

Guiratinga - MT, 7 de dezembro de 2016.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 41494 Nr: 550-45.2016.811.0036

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 41494

 VISTO.

Considerando a impossibilidade de deslocamento deste Magistrado para 

realização da audiência agendada para o dia 06/12/2016, em decorrência 

do acúmulo de Comarcas, redesigno o ato para o dia 14/03/2017 às 

17h10min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 43651 Nr: 1502-24.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Arnor de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 43651

 VISTO.

Considerando a impossibilidade de deslocamento deste Magistrado para 

realização da audiência agendada para o dia 06/12/2016, em decorrência 

do acúmulo de Comarcas, redesigno o ato para o dia 14/03/2017 às 

15h20min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 38333 Nr: 1220-20.2015.811.0036

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marcelo Francisco da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Domingues Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, LUCIANA GULART SOARES - OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 38333

 VISTO.

Considerando a impossibilidade de deslocamento deste Magistrado para 

realização da audiência agendada para o dia 06/12/2016, em decorrência 

do acúmulo de Comarcas, redesigno o ato para o dia 16/03/2017 às 

13h50min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2016.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 45627 Nr: 2478-31.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuda Celestina de Cortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT-88776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada.Preenchidos 

os requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, 

recebo a inicial.Cite-se o réu da presente ação.Considerando o Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação entre as partes, uma vez que demonstrou que não possui 

interesse na autocomposição. Desta feita, abra-se prazo para 

contestação, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo 

Civil.Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 

344).Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.Após, conclusos.Expeça-se o necessário. 

Intimem-se.Cumpra-se.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78653 Nr: 504-70.2016.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO JANDIR BASSO, JOIMAR JORGE 

BASSO, JOIMIR JOSE BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15533/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, itens 

7.2.2 e 7.3.2 (CNGC/MT, itens 6.16.7.3 e 6.16.7.7), impulsiono estes autos 

ao setor de Expedição de Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, acerca do teor do ofício nº 

290/2016-WE, do Cartório do 1º Ofício de Colíder-MT, juntado às 

referência 19, para providenciar o pagamento dos emolumentos, com 

intuito de dar cumprimento à ordem judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80049 Nr: 1351-72.2016.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACAR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, 

CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO, 

JULIANO CEZAR VOLPATO, WELERSON KRULL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, itens 7.2.2 e 6.1 (CNGC/MT, 

itens 6.16.7.3 e 6.16.6), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de 

Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no importe de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta reais ), a ser depositada na Conta Corrente n.º 

6304-5, Agência nº 4137-8, Banco do Brasil, em nome da Comarca de 

Itaúba/MT, possibilitando assim, o cumprimento do Mandado de intimação 

para audiência de instrução, já designada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78607 Nr: 492-56.2016.811.0096

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Energética Sinop S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049

 Vistos.

Vieram-me os autos conclusos para análise da petição de ref. 37, 

protocolada pela União na data de ontem (06/12/2016), via PEA, 

manifestando interesse na demanda.

Pois bem. Em vista disso, convém sobrestar a realização da perícia 

designada nos autos com início nesta tarde.

Desse modo, SUSPENDO a perícia designada no presente feito, com data 

de início para esta tarde, a ser remarcada oportunamente pelo Juízo 

competente.

Contudo, em homenagem a dialeticidade, ouçam-se a manifestação das 

partes a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

De Colíder/MT para Itaúba/MT, 07 de dezembro de 2016.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78625 Nr: 496-93.2016.811.0096

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME ROSA BUSTAMANTE, ANDREYA 

MONTI O BUSTAMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Energética Sinop S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049

 Vistos.

Vieram-me os autos conclusos para análise da petição de ref. 41, 

protocolada pela União na data de ontem (06/12/2016), via PEA, 

manifestando interesse na demanda.

Pois bem. Em vista disso, convém sobrestar a realização da perícia 

designada nos autos com início nesta tarde.

Desse modo, SUSPENDO a perícia designada no presente feito, com data 

de início para esta tarde, a ser remarcada oportunamente pelo Juízo 

competente.

Contudo, em homenagem a dialeticidade, ouçam-se a manifestação das 

partes a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

De Colíder/MT para Itaúba/MT, 07 de dezembro de 2016.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78610 Nr: 493-41.2016.811.0096

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO, MARIA DE LOURDES 

ROSA BUSTAMANTE, JOÃO MARCOS ROSA BUSTAMANTE, ANA 

CRISTINA OSÓRIO BUSTAMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Energética Sinop S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049

 Vistos.

Vieram-me os autos conclusos para análise da petição de ref. 41, 

protocolada pela União na data de ontem (06/12/2016), via PEA, 

manifestando interesse na demanda.

Pois bem. Em vista disso, convém sobrestar a realização da perícia 

designada nos autos com início nesta tarde.

Desse modo, SUSPENDO a perícia designada no presente feito, com data 

de início para esta tarde, a ser remarcada oportunamente pelo Juízo 

competente.

Contudo, em homenagem a dialeticidade, ouçam-se a manifestação das 

partes a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

De Colíder/MT para Itaúba/MT, 07 de dezembro de 2016.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 71283 Nr: 566-18.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO APARECIDO FLAUZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Soraia Wasilewski 

Ormond - OAB:17496/O, Renato Fraga Costa - OAB:12297-A/MT

 Código nº 71283

Processo nº 566-18.2013.811.0096

Classe – Assunto: Execução da Pena

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Adão Aparecido Flauzino

 Vistos etc.

Pedido de autorização para se ausentar da Comarca, formulado por Adão 

Aparecido Flauzino, justificado por realização de cirurgia médica.

É o relato.

Decido.

Analisando atentamente os autos, verifico que em outra oportunidade o 

réu ausentou-se da Comarca mediante autorização deste Juízo, e 

respeitou o período de saída e retorno autorizados.

Desse modo, tendo em vista os documentos inclusos (f. 183 às f. 194), e 

considerando a devida necessidade do requerimento formulado, DEFIRO 

ao reeducando o direito de se ausentar desta Comarca no período 

compreendido em 11/12/2016 à 15/12/2016.

Ressalta-se que, caso haja a necessidade de dilação do prazo, em razão 

de possível complicação no estado de saúde do réu, havendo precisão de 

permanecer internado por mais dias, desde já, o autorizo, devendo o 
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mesmo, após seu retorno justificar nos autos, bem como apresentar 

documentação comprovando o alegado.

Saliento ainda que, havendo descumprimento das condições fixadas no 

presente feito, bem como desta decisão, por parte do Sr. Adão Aparecido 

Flauzino, ensejará a decretação de sua prisão preventiva.

Pelo regime de substituição legal, SERVE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO 

COMO AUTORIZAÇÃO.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

De Nova Canaã do Norte/MT p/ Itaúba/MT, 06 de Dezembro de 2016.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 44982 Nr: 1399-44.2016.811.0027

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGUINALDO ROBERTO DA SILVA, 

Filiação: Antonio Tomaz e Rosalina Tomaz Ferreira, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do acusado AGUINALDO ROBERTO DA SILVA, do 

deferimento das medidas protetivas deferidas em favor de ROSANA 

FERREIRA PIRES, em tese vítima do crime de ameaça, para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos.

Resumo da Inicial: O Delegado de Polícia, encaminhou o presente pedido 

de providências protetivas em favor de Rosana Ferreira Pires, visando à 

imposição de restrições a Aguinaldo Roberto da Silva. A vitima declarou 

que conviveu durante 05 ( cinco) anos com o suposto agressor, e que a 

07 (sete) meses após a separação ele não aceita o fim do relacionamento 

e fica perseguindo-a em todos os lugares que ela frequenta, ameaçando-a 

por telefone caso não reate o relacionamento. Ao que consta ele vem 

alertando a vítima caso ele não consiga a guarda da filha por bem, 

conseguirá por mau.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Ottenio, digitei.

Itiquira, 29 de novembro de 2016

Jean Louis Maia Dias Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 9527 Nr: 358-23.2008.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edite Oliveira da Cunha, Valdemir Alves da 

Silva, Marinete Barbosa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Exequente para que indique bens penhoráveis do (os) 

executado (os), certos e determinados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. 

Ressaltando-se que, sem o atendimento desta determinação, não será 

deferida nova busca aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg, Infojud, 

etc., bem como expedição de ofícios para qualquer órgão público ou 

privado, devendo a Secretaria deste Juízo, remeter o feito ao arquivo 

provisório independente de nova determinação judicial, caso o exequente 

insista em indicar bens INCERTOS E/OU INDETERMINADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 30642 Nr: 482-64.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildeu Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença interposto por Ildeu Nogueira em 

face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, todos devidamente 

qualificados.

Intimada para manifestar-se a executada opôs exceção de 

pré-executividade, alegando excesso no cálculo apresentado pela 

exequente (fls. 120/124). O exequente ao manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade, concordou com os cálculos da executada (fls. 124).

Assim, como a parte exequente concordou com o cálculo elaborado pela 

autarquia ré (fls. 124), HOMOLOGO por sentença, os cálculos 

apresentados às fls. 123/124, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s)- ou 

Precatório, se for o caso, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, discriminando-se os valores referentes à parte exequente e ao 

seu procurador.

Informado o depósito do pagamento, expeça(m)-se o (s) respectivo (s) 

alvará (s).

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação de seu crédito.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 9101 Nr: 1331-12.2007.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercilia de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do Requerente de que foi procedido o 

desarquivamento dos autos, conforme requerido, bem como para que 

compareça em cartório, no prazo de 30 dias, para retirar os autos em 

carga, sendo que findo o prazo os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 59 Nr: 180-26.1998.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO FABRIL, IRENE EUFRAZINA FAGAN 

FABRIL, DANTE FAGAN, JÚLIA SARAN FAGAN, JÚLIA SARAN FAGAN, 

MARINO FAGAN, OLGA DE SANTI FAGAN, CLÁUDIO JOSÉ FAGAN, TITO 

HONÓRIO FAGAN, LAURO RAFAEL FAGAN, MARIA JOSÉ TAMIOZZO 

FAGAN, MÁRIO FAGAN, ELIZABETH VESSONI FAGAN, ANTONIO 

APARECIDO PERON, DIVA ELVIRA FAGAN PERON, MILTON FAGAN, 

HILTON FAGAN, ERNANI VITOR FAGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agril Agropecuária Itiquira Ltda, FAZENDAS 

REUNIDAS LISOT LTDA., BONANZA S.A FAZENDAS REUNIDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zaid Arbid - OAB:1822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de cancelamento da matrícula nº 1521 do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira/MT, lançada no 

nome da requerida Agril Agropecuária Itiquira LTDA, INTIMEM-SE os 
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autores da ação para que se manifestem quanto à petição de fls. 

1819/1822.

Atente-se a Secretaria para que todas as publicações e intimações 

destinadas aos requeridos, sejam realizadas exclusivamente em nome dos 

advogados Otávio César Faria e Ronaldo de Carvalho.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 36219 Nr: 2031-41.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CC Peres - ME, Cesar Celestino Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Frank Comercio de Calçados Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Garcia Peres - 

OAB:14280B/MT, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora do inteiro teor da sentença constante da 

movimentação do dia 05/09/2016 - Sem Resolução do Mérito - Extinção - 

Abandono da Causa, na pessoa de seus procuradores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32170 Nr: 722-19.2013.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Ouro Branco LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a para que efetue o pagamento das diligências do 

Oficial de Justiça no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta) reais, cujo 

valor poderá ser depositado na conta corrente 16002-4, agência do Banco 

do Brasil S/A 2186-5, em nome deste Juízo (CNPJ 02.065.125/0001-25), 

devendo comprovar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 12651 Nr: 923-16.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Trepach Neubert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença interposto por Eloi Trespach 

Neubert em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, todos 

devidamente qualificados.

Não havendo impugnação, tendo a autarquia ré concordado com o valor 

apresentado pela exequente, HOMOLOGO por sentença, o cálculo 

apresentado às fls. 126, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s)- ou 

Precatório, se for o caso, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, discriminando-se os valores referentes à parte exequente e ao 

seu procurador.

Informado o depósito do pagamento, expeça(m)-se o (s) respectivo (s) 

alvará (s).

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação de seu crédito.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38993 Nr: 1075-88.2015.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlia Velasco Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Embargos à execução oposto por Júlia Velasco 

Ribeiro em desfavor da Fazenda Pública Estadual, todos (as) devidamente 

qualificados (as). [...] Ademais, antes de analisar o pedido de produção de 

prova pericial e oral, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41943 Nr: 2329-96.2015.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Idê Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINELI FERRI SALVINI - 

OAB:66967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SILVA 

NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença interposto por Maria Inês Carvalho 

Pereira em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, todos 

devidamente qualificados.

Não havendo impugnação, tendo a parte exequente e a autarquia ré 

concordado com o cálculo elaborado pela contadora judicial (fls. 21/22), 

HOMOLOGO por sentença, os cálculos elaborados às fls. 21/22, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s)- ou 

Precatório, se for o caso, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, discriminando-se os valores referentes à parte exequente e ao 

seu procurador.

Informado o depósito do pagamento, expeça(m)-se o (s) respectivo (s) 

alvará (s).

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação de seu crédito.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 8760 Nr: 988-16.2007.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulene Francisca da Silva Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em data de 07/12/2016, foi expedido 

alvará de liberação de valores sob n. 289138-7/2016 e 289907-8/2016. 

Certifico ainda, que os alvarás expedidos anteriormente foram canelados 

em razão de estarem com inconsistência de dados bancários.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42112 Nr: 1575-60.2016.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Medeiros de Araujo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por 

sentença, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para REGULAMENTAR a entrada e permanência de crianças e de 

adolescentes no evento festivo “GRANDIOSO LEIÃO DE GADO EM PROL 

AO HOSPITAL DE CÂNCER DE MT”, a realizar-se nas dependências do 

Recinto de Festas da Igreja Católica de Figueirópolis D’ Oeste/MT.Em 

virtude da necessidade de fiscalização do cumprimento das medidas 

acima impostas, para a concessão do Alvará de Autorização, DETERMINO 

a intimação do Conselho Tutelar de Figueirópolis D’Oeste/MT, devendo ser 

compromissado na forma da lei, para que providencie o que for 

necessário para seu efetivo cumprimento.Na fiscalização/verificação do 

cumprimento, fica assegurado aos agentes de fiscalização e autoridades 

competentes o livre acesso a todos os locais do evento, mediante 

identificação com credencial, ficando facultado aos organizadores e 

proprietários do estabelecimento a exigência de exibição do documento, 

sob pena de crime – Lei n. 8.069/1990, art. 236.Na remota hipótese de 

descumprimento da previsão legal e tentativa de frustrar a fiscalização, 

fica autorizada a busca de apoio das Polícias Militar e Civil, INDEPENDENTE 

DE AÇÃO DIRETA DESTE JUÍZO OU MINISTÉRIO PÚBLICO, haja vista a 

necessidade iminente de fiscalização quanto à participação, ingresso e 

permanência de crianças e adolescentes nos eventos.OFICIE-SE ao Poder 

Executivo Municipal, Conselho Tutelar, Polícia Civil e a Polícia Militar, a fim 

de  que f i sca l i zem o  evento ,  com as  necessár ias 

autuações.CIENTIFIQUE-SE o representante do Ministério Público.Serve a 

presente decisão com força de ALVARÁ JUDICIAL DE 

AUTORIZAÇÃO/MANDADO, que deverá ser devidamente selado e fixado 

em local visível, juntamente com o Alvará da Delegacia de 

Polícia.CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.Após o cumprimento, 

PROCEDA-SE o arquivamento do feito, com as baixas e cautelas de 

estilo.De Pontes e Lacerda para Jauru/MT, 07 de dezembro de 2016.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 32666 Nr: 1545-30.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ LOPES - OAB:8311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado do acusado intimado, a fim de que apresente 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 33644 Nr: 900-68.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11.135, Uemerson Alves Ferreira - OAB:OAB/MT 14866

 Isto posto, pela inexistência de comprovação de conduta típica a ensejar 

responsabilização na vigência da Lei de Improbidade Administrativa, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.DEIXO de condenar o autor ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei 

Estadual nº 7.603/2001.PUBLIQUE-SE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso.INTIME-SE o réu, por meio de seus patronos 

constituídos e via DJE, acerca do conteúdo da presente 

sentença.Transitada em julgado a presente sentença e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos, após 

procedidas as baixas e anotações necessárias, independentemente de 

novo despacho.CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o 

necessário.Jauru, 29 de agosto de 2016.Cláudio Deodato Rodrigues 

PereiraJuiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23876 Nr: 150-63.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN-MT - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNON OSNY MENDES LUCAS 

- OAB:9891/2016

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA (PROPRIEDADE 

DE VEÍCULO) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

LAUDELINO MENDES em face do ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN - 

MT, conforme fundamentação supra, para DECLARAR inexistência da 

relação jurídica de propriedade do autor com o veículo FORD/CORCEL, 

ano/modelo 1975, placas JK 1608, Chassi LB4DRE19367 RENAVAN 

121685551, DERTERMINADO que:a) o primeiro requerido se abstenha de 

cobrar débitos relativos à IPVA do autor ou qualquer outra sanção relativa 

ao veículo supra descrito; b) o segundo requerido tome todas as 

providências necessárias para que sobre o nome do autor não pese 

nenhuma sanção relativa ao veículo supra descrito.3.2. Sem custas e 

honorários advocatícios.3.3. Após o trânsito em julgado, ao arquivo.3.4. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31083 Nr: 725-03.2016.811.0048

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO CEZAR BARROS LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS SEM TERRA, MOVIMENTO 

DOS TRABALHADORES ACAMPADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, decreto a revelia da parte requerida, ante o escoamento 

"in albis" do prazo para apresentação de contestação.

 2. Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 07 de dezembro de 2016.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23129 Nr: 1186-77.2013.811.0048

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDO, MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARANTES COIMBRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos.

1. Considerando as informações contidas no termo de audiência de 

conciliação às f. 39, vejo por bem, redesignar audiência de conciliação 

para o dia 06/02/2017, às 15h00min (horário oficial de Cuiabá-MT), a qual 

será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme 

Provimento n. 15/2016-CM.

 2. Intimem-se as partes e respectivos advogados, para que compareçam 

a oralidade supra designada.

 3. Dê-se vistas dos autos ao douto Defensor Público, atuante nesta 

Comarca.

 4. Requisite-se o réu no local aonde encontra-se segregado (Penitenciária 

PM Major Eldo Correa de Sá – Presídio Mata Grande) afim de participar da 

oralidade designada.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22426 Nr: 463-58.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKFDS, VANDERLÉIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos.

1. Considerando as informações contidas no termo de audiência de 

conciliação à f. 54, vejo por bem, redesignar audiência de conciliação para 

o dia 06/02/2017, às 14h00min (horário oficial de Cuiabá-MT), a qual será 

realizada pela Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme 

Provimento n. 15/2016-CM.

 2. Intimem-se as partes e respectivos advogados, para que compareçam 

a oralidade supra designada.

 3. Dê-se vistas dos autos ao douto Defensor Público, atuante nesta 

Comarca.

 4. Requisite-se o réu no local aonde encontra-se segregado (Penitenciária 

PM Major Eldo Correa de Sá – Presídio Mata Grande) afim de participar da 

oralidade designada.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23005 Nr: 1063-79.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDS, FERNANDA DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR DELA JUSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - 

OAB:17811

 Vistos.

1. Primeiramente, INDEFIRO o pedido de fixação de alimentos provisórios, 

pleiteado pela autora na audiência de conciliação à f. 57.

2. De igual modo, INDEFIRO o pleito formulado pelo patrono do requerido (f. 

58/59), ou seja, que a realização da coleta do material genético do 

requerido, para a realização do exame de DNA, seja realizado na Comarca 

de Alta Floresta - MT, haja vista que não há previsão legal para tanto, bem 

como que a colheita do material feita em locais diversos poderá ensejar 

futura alegação de nulidade e/ou fraude.

3. Desta feita, REDESIGNO nova data para a realização de audiência de 

conciliação, inclusive para a realização da coleta do material para a 

realização do exame de DNA, para o dia 06 de março de 2017, às 

14h00min (horário oficial de Cuiabá-MT), a qual será realizada pela 

Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM.

4. Insta frisar que o não comparecimento do requerido à oralidade supra 

designada equivalerá à recusa, induzindo-lhe presunção “juris tantum” de 

paternidade, conforme previsto na Súmula 301, do STJ.

5. Intimem-se as partes e respectivos advogados, para que compareçam a 

oralidade retro.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29769 Nr: 295-51.2016.811.0048

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANA ALVES BARBOSA, VANDERLEI MACHADO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO GRUPO 

I DO ASSENTAMENTO GERALDO PEREIRA DE ANDRADE, GLEICOELIO 

ANCHIETA MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos.

1. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao 

julgamento antecipado de lide.

2. Após, decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira/MT, 07 de dezembro de 2016.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26969 Nr: 504-54.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA ALENCAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE 

DESCONTO-BRADESCO S/A, G3 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-a/MT

 Vistos.

1. Intime-se a parte requerente para manifestar-se com relação à juntada 

de carta precatória Ref: 63 e certidão de Ref: 64, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira -MT, 7 de dezembro de 2016.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23260 Nr: 1320-07.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA CLAUDINO SOARES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 
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CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de CASSIA CLAUDINO SOARES MARQUES, sustentando, em 

síntese, haver excesso de execução, bem como alegando a incorreção da 

taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de CASSIA CLAUDINO SOARES MARQUES, ambos 

qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulado na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA 

- MT em face de CASSIA CLAUDINO SOARES MARQUES, motivo pelo qual 

homologo, desde já, o cálculo apresentado à fl. 122 e, por corolário, 

determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado quando transcorrido 

aquele “in albis”, mediante certidão detalhada, após prossiga no 

cumprimento da sentença, com a expedição de RPV, em favor da parte 

exequente.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22028 Nr: 39-16.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SOLANGE FÁTIMA COLLE, VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, NCPC).

2. Nos termos do artigo 24, § 1º da Lei nº 8.906/94 – EOAB – possível a 

pretensão de execução da verba honorária nos próprios autos em que o 

causídico desenvolveu seu trabalho.

3. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência legal.

4. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), além da incidência de honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento), bem como penhora de tantos bens quantos bastem para 

a satisfação do débito (art. 523, NCPC).

 5. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, NCPC.

6. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

e os honorários advocatícios, no mesmo patamar, incidirão sobre o 

restante (art. 523, § 2º, NCPC).

 7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20870 Nr: 959-58.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDIORIZA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA, PAULO 

SERGIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de fl. 118, para que seja expedido o competente alvará 

para o levantamento dos valores bloqueados, conforme os dados 

bancários colacionados aos autos na fl. 101.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10745 Nr: 392-61.2010.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANTINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO MAYRA LTDA - CONCESSIONÁRIA 

FORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:11958/MT, JOSÉ MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:MT-14021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257, PAULO SERGIO CIRILO - OAB:5448-b, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, NCPC).

2. Nos termos do artigo 24, § 1º da Lei nº 8.906/94 – EOAB – possível a 

pretensão de execução da verba honorária nos próprios autos em que o 

causídico desenvolveu seu trabalho.

3. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência legal.

4. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), além da incidência de honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento), bem como penhora de tantos bens quantos bastem para 

a satisfação do débito (art. 523, NCPC).

 5. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, NCPC.

6. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

e os honorários advocatícios, no mesmo patamar, incidirão sobre o 

restante (art. 523, § 2º, NCPC).

 7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº. 43/2016/DF.

O Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, MM. Juiz de 

Direito Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Marcelândia, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei;

Considerando o recebimento de verbas pelo CAD (Concessão de 

Adiantamento), fornecidos pelo FUNAJURIS, para manutenção de 

despesas de material de consumo/serviços, para esta comarca;

Considerando a movimentação da conta para depósito de diligência, para 

que os oficiais de justiça possam atuar nos processos não abrangidos 

pela justiça gratuita;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria 24/2016-DF

Art. 2º Designar o Servidor Higno Pires Alves, matricula 32708, portadora 

do RG nº. 4517149 DGPC/GO e CPF nº. 728067701-06, Técnico Judiciário, 

para movimentar as contas do Banco do Brasil de nº 23.926-7; 23.927-5 e 

23.825-9, todas da agência de n. 4815, podendo solicitar talonários de 

cheques, emitir cheques e solicitar saldos/extratos.

 Art. 3º Publique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópias ao Departamento de 

Recursos Humanos e ao Departamento do Funajuris..

Marcelândia, 05 de dezembro 2016.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto Diretor do Foro
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P O R T A R I A Nº. 44/2016/DF.

O Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, MM. Juiz de 

Direito Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Marcelândia, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei;

Considerando que a Gestora Geral a Sra. Gilmara Cristina Campos 

Filgueiras, mat. 11491, desta comarca, estará usufruindo férias no período 

de 09/01 a 28/01/2017;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Servidor Higno Pires Alves, matricula 32708, portadora 

do RG nº. 4517149 DGPC/GO e CPF nº. 728067701-06, Técnico Judiciário, 

para responder como Gestor Geral, no período de 09/01 a 28/01/2017.

Art. 2º Publique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópias ao Departamento de 

Recursos Humanos.

 Marcelândia, 05 de dezembro 2016.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60911 Nr: 888-33.2012.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO FRANCISCO AGUIAR, LANEREUTON 

THEODORO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos.

TRANSLADEM-SE cópias da sentença e da certidão de trânsito em julgado 

para os autos da execução em apenso (cód. 42828).

INTIME-SE o embargado para requerer o de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Transcorrido, in albis, o referido prazo, REMEMTA-SE ao arquivo, 

com baixa no relatório de estatísticas.

Marcelândia/MT, 07 de dezembro de 2016.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 42828 Nr: 277-56.2007.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO FRANCISCO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que julgou 

improcedentes os embargos à execução (Cód. 60911), EXPEÇA-SE 

requisição de pagamento do valor indicado à fl. 179 em favor do 

exequente.

Comprovado nos autos o pagamento da requisição, CONCLUSOS para 

sentença de extinção.

Marcelândia/MT, 07 de dezembro de 2016.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 058/2016/DF

 

O M.M. Juiz Diretor do Foro da Comarca de Matupá, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas por lei e pela Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, e

 

CONSIDERANDO o teor da Recomendação nº 30, de 10 de fevereiro de 

2010, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a alienação 

antecipada de bens apreendidos e que possuam risco deterioração, pelos 

juízos de competência criminal;

 

CONSIDERANDO o teor do artigo 144 do Código de Processo Penal, 

segundo o qual o juiz determinará a alienação antecipada para 

preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer 

grau de deterioração, depreciação, ou quando houver dificuldade para 

sua manutenção;

 

CONSIDERANDO o disposto no § 4º, do art. 60, da Lei nº 11.343/06, 

segundo o qual, após a instauração da competente ação penal, o 

Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo 

competente que, em caráter cautelar, proceda a alienação antecipada dos 

bens apreendidos;

  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º - A da Lei nº 9.613/98, o qual 

prevê que a alienação antecipada, para preservação do valor do bem sob 

constrição, será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério 

Público ou por solicitação da parte interessada;

  

CONSIDERANDO as disposições do Código de Processo Civil sobre o 

assunto, especificamente o art. 852, segundo o qual o juiz autorizará a 

alienação antecipada de bens penhorados quando: I – se tratar de 

veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens 

móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração;

  

CONSIDERANDO a notificação da Vigilância Sanitária realizada no dia 

09/12/2015, sobre a possível formação de criadouros do mosquito Aedes 

Aegipty nas dependências do Fórum, por conta dos veículos acautelados 

no pátio, tudo de modo a proporcionar acúmulo de água parada, propícia à 

proliferação do mosquito e da plêiade de vírus que ele carrega consigo;

  

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de reduzir os encargos à 

administração judiciária pela manutenção de bens em depósito público, 

bem como todas as razões de ordem operacional e de segurança que 

envolvam a guarda de bens;

 

RESOLVE estabelecer diretrizes sobre a guarda e disposição de bens 

apreendidos, nos termos dos dispositivos seguintes.

 

DOS PROCEDIMENTOS ORDINÁRIOS

 

Art. 1º. Determinar o depósito em juízo tão somente de bens que estejam 

vinculados a processos ou a procedimento criminal em tramitação, 

devidamente registrados, de modo que seja possível relacioná-lo a um 

número de processo ou, ao menos, a um número de protocolo;

 

Parágrafo único. É vedado o recebimento de bens oriundos de ações de 

natureza cível, sem a devida autorização do juiz competente.

 

Art. 2º. Caberá ao gestor-geral do fórum o recebimento dos bens 

apreendidos, competindo-lhe proceder, após a devida conferência, ao 

registro, acondicionamento e encaminhamento dos bens ao depósito do 

Fórum ou local apropriado, bem como promover o respectivo cadastro no 

Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA) do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), nos termos da Resolução nº 63, de 16 de dezembro de 

2008, do CNJ.

 

DA DESTINAÇÃO DOS BENS

 

Art. 3º. Os bens notoriamente imprestáveis ou sem valor apreciável serão 

imediatamente destruídos, mediante o respectivo termo.

 

Art. 4º. Os bens perecíveis deverão ser avaliados e destinados através 
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de leilão, precedidos de publicação de edital de 10 (dez) dias, quando não 

houver risco de iminente perecimento.

 

§1º Na hipótese de processos atualmente em andamento ou naqueles já 

findos, fica dispensada a expedição do edital desde que decorrido mais de 

01 (um) ano da apreensão do bem, sem manifestação de possíveis 

interessados.

 

Art. 5º. Os bens móveis apreendidos, inclusive os mobiliários de qualquer 

natureza, desde que dispensáveis à instrução e julgamento de processos 

criminais ainda pendentes, deverão ser alienados, através de leilão 

judicial, depositando-se os valores arrecadados em conta judicial 

vinculada ao respectivo processo, onde serão conservados até sua 

restituição, perda ou destinação por ordem judicial, descontadas as 

despesas de apreensão, transporte, armazenagem e processamento da 

venda.

 

Parágrafo primeiro. O procedimento constante do caput deverá ser 

realizado de acordo com o Manual de Bens Apreendidos do CNJ, bem 

como as regras para a execução de devedor solvente.

 

Parágrafo segundo. Se deserto ou fracassado o leilão, este deverá ser 

repetido por mais uma vez e, não havendo arrematante, os bens serão 

destinados à doação ou destruídos, conforme for o caso.

 

Art. 6º. A avaliação do bem será realizada através de oficial de justiça ou, 

havendo interesse, pelo leiloeiro oficial nomeado, os quais deverão 

certificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 5 dias.

 

Art. 7º. O edital de hasta pública (leilão) referido no art. 4º deverá ser 

expedido nos termos do Manual de Bens Apreendidos do CNJ, com a 

observância das regras do art. 670 e seguintes do CPC;

 

Art. 8º. As datas para realização do leilão poderão ser designadas pela 

Escrivania, das quais deverão ser intimados o Ministério Público e os 

defensores dos interessados pelo DJ eletrônico;

 

Art. 9º O leiloeiro nomeado deverá ser intimado a realizar o ato, no prazo 

de 15 dias, por meio eletrônico, fixando-se, desde já, como preço mínimo 

em 50% da avaliação e autorizando a negociação, via leiloeiro, da forma 

de pagamento, limitada aos percentuais e quantidade de prestações 

fixadas no art. 895 do NCPC.

 

Art. 10. Os bens a serem leiloados, preferencialmente, deverão ser 

organizados em lotes ou em conjunto com outros bens de mesma 

natureza, de modo a alcançar maior visibilidade e interesse/procura de 

eventuais interessados.

 

Art. 11. O edital deverá ser fixado no lugar de costume e publicado na 

rede mundial de computadores, em especial nos sítios eletrônicos 

especializados em alienações judiciais.

 

Parágrafo único. Os dados referentes à data e ao local do leilão deverão 

ser repassados aos órgãos de mídia falada e escrita da região (sites de 

notícias, rádio, televisão, jornais, redes sociais, etc.), para ampla 

divulgação, bem como à Assessoria de Comunicação do TJMT, com a 

mesma finalidade, sobretudo como forma de convocação de pessoas que 

tenham bens apreendidos para solicitar a restituição ou de interessados 

na venda dos bens.

 

Art. 12. Os bens deverão ser entregues imediatamente aos arrematantes, 

assim que forem expedidos os mandados de entrega de bens pela 

Escrivania, sendo que os débitos pendentes a título de multas e IPVA 

serão descontados do valor da venda.

 

Art. 13. Os bens que forem declarados perdidos também deverão ser 

alienados nos termos da presente Portaria.

 

Art. 14. Oportunamente, deverá ser expedido ofício à Corregedoria Geral 

de Justiça do Mato Grosso informando o resultado do leilão.

 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

portarias anteriores versando sobre o mesmo tema, e se sujeitando a 

alterações e adaptações nos moldes de eventuais modificações 

normativas, em especial na CNGC/MT.

 

Publique-se, afixando-se no local de costume.

 

Remeta-se cópia à Corregedoria-Geral da Justiça estadual, ao 

representante do Ministério Público Estadual que atua perante o juízo e à 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Regional, para conhecimento.

 

Cumpra-se.

 

Matupá/MT 7 de dezembro de 2016.

 

FABIO PETENGILL,

Juiz Substituto e Diretor do Foro.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56154 Nr: 266-40.2015.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Tarcisio Colla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 17980-A

 Processo nº: 266-40.2015.811.0111 (Código nº56.154)

Exequente: João Tarcisio Colla

Executado: Banco do Brasil S/A

V I S T O S,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença, consubstanciado na 

execução da sucumbência processual arbitrada em favor dos patronos do 

autor da ação originária, o qual vem acompanhado de cálculos, que, ao 

menos num primeiro giro de olhos, preenchem todos os requisitos exigidos 

pela legislação processual (indicação das taxa de juros e o fator de 

correção da moeda, bem como o período de sua aplicação).

Sendo assim, entendo atendidos os requisitos do art. 524 do NCPC e 

determino a intimação da executada para cumprir voluntariamente a 

sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa e honorários no percentual de dez por cento sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de constrição de dinheiro, via sistema BACENJUD, por se cuidar de 

cumprimento de sentença em face de instituição financeira.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de 

sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Matupá (MT), 6 de dezembro de 2016.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57678 Nr: 1043-25.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS ALVES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos n° 1043-25.2015.811.0111 (Código 57678)AUTOR: Ministério 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 340 de 419



P ú b l i c o  E s t a d u a l R É U :  J a r b a s  A l v e s  A l m e i d a A Ç Ã O 

PENALVISTOS.Compulsando os autos verifica-se que o presente feito foi 

julgado procedente, tendo sido o acusado condenado às penas do art. 

306, da Lei n° 9.503/97.[...]Assim, considerando a evidente desvalorização 

do bem pelo decurso dos anos em que está apreendido, sua deterioração 

natural decorrente da permanência em depósitos, bem como os encargos 

gerados à própria administração judiciária, declaro o perdimento em favor 

da União ou de instituição credenciada, de 01 (um) veículo WV Gol de cor 

branca, placa CRB496, com dois pneus furados e sem chaves e determino 

a alienação do bem consoante disposto na Portaria nº 58/2016-DF, deste 

Juízo.[...]Homologo o laudo avaliatório dando prosseguimento ao feito, com 

a realização de hasta pública.Designo o dia 15/12/2016 às 10:00 horas 

para a realização da primeira praça, fixando como preço mínimo o valor da 

avaliação.Não havendo arrematante, designo o dia 15/12/2016 , às 13:00 

horas para a segunda praça, ocasião em que o bem será arrematado pelo 

maior lanço, desde que não seja preço vil, este considerado em 50% do 

valor da avaliação.Publique-se o edital no Diário da Justiça, na rede 

mundial de computadores, bem como proceda sua fixação no átrio deste 

Fórum, com antecedência mínimo de 5 (cinco) dias da data do 

leilão.Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.Matupá (MT), 7 

de dezembro de 2016. FABIO PETENGILL, Juiz Substituto.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57678 Nr: 1043-25.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS ALVES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTOS nº. 1043-25.2015.811.0111 – CÓD.: 57678 NÚMERO/ANO 0/2015

AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INDICIADO: JARBAS ALVES ALMEIDA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), na 

seguinte forma: PRIMEIRA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 

10:00 horas, por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Hermínio Ometto, nº. 321, Bairro: 

ZR-001, Matupá/MT, CEP: 75.626-000. e simultaneamente através do site 

www.ba lb ino le i l oes . com.b r .  BEM(NS) :  01  Ve ícu lo ,  marca 

VW/Volkswagem, modelo Gol 1.0 16V, ano de fabricação e modelo 

1999/1999, cor branca, placas CRB-4976, com a pintura desgastada pelas 

intempéries, sem o símbolo da marca na grade frontal, com porta traseira 

do lado do motorista amassada e com um risco, porta traseira do lado do 

passageiro com dois amassados, para-choque traseiro danificado na 

lateral do lado do motorista, com a lataria amassada e descascada no lado 

traseiro do lado do passageiro no espaço entre a lanterna e o 

para-choque, não foi possível testar a parte elétrica e mecânica do 

veículo.

 (RE)AVALIAÇÃO: R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em 28 de novembro de 

2016.

 *A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/MT.

 LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, JUCEMAT 

Nº. 022 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT Nº. 29 e FAMATO Nº. 

067/2013.

 ADVERTÊNCIAS: 1. Não obstante os ônus especificados nas descrições 

dos lotes, é de responsabilidade dos interessados a verificação quanto à 

existência de pendências junto aos órgãos públicos encarregados do 

registro da propriedade dos bens, assim como os recolhimentos de 

impostos e taxas cobradas para seu registro. 1.1.Os bens relacionados 

serão leiloados nas condições em que se encontram, não cabendo, pois, a 

respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades 

intrínsecas ou extrínsecas, podendo haver a exclusão de bens do leilão a 

qualquer tempo e independentemente de prévia comunicação; 2. Os 

veículos leiloados na condição de CIRCULAÇÃO poderão retornar a 

circular em via pública, ficando o arrematante responsável pela 

regularização do veículo perante o Órgão Executivo de Trânsito, inclusive 

do seu registro, bem como pagamento das respectivas taxas; 2.1. Os 

veículos leiloados na condição de SUCATA (veículos irrecuperáveis, 

baixados definitivamente no Registro Nacional de Veículos Automotores – 

Renavam, os quais terão chassi inutilizados e placas retiradas e 

destruídas) não poderão ser registrados ou licenciados, sendo 

absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se 

exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas 

peças e partes metálicas; 2.2. O adquirente é responsável ainda pela 

utilização e destino final dos veículos/sucatas e responderá, civil e 

criminalmente, pelo uso ou destinação dos mesmos em desacordo com as 

condições estabelecidas neste edital; 2.3. Tratando-se de veículos 

automotores, os arrematantes não arcarão com os débitos de IPVA, 

seguro obrigatório, taxas de licenciamento do DETRAN, anteriores a data 

da arrematação, nem com as multas pendentes, cuja responsabilidade é 

pessoal do proprietário anterior, devendo o arrematante comunicar o juízo 

para que seja retirado o ônus; 2.4. Correrão por conta dos arrematantes a 

transferência dos bens (veículos) adquiridos e a habilitação dos bens 

arrematados às finalidades a que se destinam, além da multa de 

averbação e inspeção ambiental, se incidentes, observados os arts. 123, I 

e § 1º e 233 do Código Nacional de Trânsito, ficando o Leiloeiro Público 

Oficial e o juízo ISENTOS de toda e qualquer situação ou 

responsabilidades decorrentes. 2.4.1. Serão de responsabilidade do 

arrematante todas as providências, solicitações de serviços e encargos 

visando o cadastramento/regularização dos veículos junto aos órgãos de 

trânsito, tais como primeiro emplacamento, emplacamento de veículo de 

coleção, transferência, emissão de certificado, modificação ou 

remarcação de chassi, obtenção de código específico de 

marca/modelo/versão, vistorias, dentre outros procedimentos necessários 

para fins de adequação do veículo aos dispositivos da Lei nº 9.503/1997, 

às Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, ao 

Decreto-Lei nº 1455/76, e às demais normas vigentes que regulam o 

assunto. 2.4.2. Para a transferência de propriedade de bens (veículos), o 

arrematante deverá requerer, junto ao órgão de trânsito competente 

(Coordenadoria do Renavam), o número do CRV- Certificado de Registro 

de Veículo. COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A comissão devida será a 

seguinte remuneração: 5% (cinco por cento), do total da vendo do(s) 

bem(ns). Em caso de suspensão da venda judicial ou acordo, o valor 

devido será de 2,5% (dois e meio por cento) a título de comissão, 

calculados da avaliação.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, 

confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 

designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo 

próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição 

judicial diversa.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015. Lances à vista terão preferência sobre os lances 

parcelados, bastando um lance à vista igual ou superior ao último lance 

ofertado a prazo, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no 

início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja 

ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. 

O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 

do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o 

arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance 

à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O 

valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros 

equivalentes à taxa da poupança, garantido por restrição sobre o próprio 

bem. INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) Réu(s) 

JARBAS ALVES ALMEIDA, na pessoa de seu Representante Legal, se 

porventura não for(em) encontrado(a)(s) para a intimação pessoal. 

Matupá/MT, 02 de dezembro de 2016. Eu, Cirlei Freitas Balbino da Silva, 

Leiloeira Oficial, devidamente inscrita na JUCEMAT nº. 022, o subscrevo e 

assino.

 CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Oficial – JUCEMAT nº. 022

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 341 de 419



 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59499 Nr: 6-26.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  R e l a t ó r i o  d e  I n v e s t i g a ç õ e s - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTOS nº. 6-26.2016.811.0111 – CÓD.: 59499 NÚMERO/ANO 0/2016

AUTOR: PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA

RÉU: PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, os bens abaixo descritos, na seguinte 

forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Hermínio Ometto, nº 321, Bairro: 

ZR-001, Matupá/MT, CEP: 75.626-000. e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 (uma) Motocicleta, marca Honda, modelo NXR Bros ESD 

Mix/Flex, ano de fabricação e modelo 2010/2010, cor preta, placa 

NPG-5334, com riscos na carenagem frontal que protege o farol, riscos no 

protetor do escape, com o para-lama riscado e com riscos na tampo de 

proteção do motor, além disso, contém diversos pontos ferrugem na parte 

metálica, aparentando buracos em alguns pontos de corrosão em alguns 

pontos, não foi possível testar a parte elétrica e mecânica do veículo.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), em 02 de dezembro 

de 2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/GO. LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas 

Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, JUCEMAT Nº. 022 e Joabe Balbino da 

Silva, JUCEMAT Nº. 29 e FAMATO Nº. 067/2013.

ADVERTÊNCIAS:

 1. Não obstante os ônus especificados nas descrições dos lotes, é de 

responsabilidade dos interessados a verificação quanto à existência de 

pendências junto aos órgãos públicos encarregados do registro da 

propriedade dos bens, assim como os recolhimentos de impostos e taxas 

cobradas para seu registro.

1.1.Os bens relacionados serão leiloados nas condições em que se 

encontram, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação 

posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, podendo 

haver a exclusão de bens do leilão a qualquer tempo e independentemente 

de prévia comunicação;

2. Os veículos leiloados na condição de CIRCULAÇÃO poderão retornar a 

circular em via pública, ficando o arrematante responsável pela 

regularização do veículo perante o Órgão Executivo de Trânsito, inclusive 

do seu registro, bem como pagamento das respectivas taxas; 2.1. Os 

veículos leiloados na condição de SUCATA (veículos irrecuperáveis, 

baixados definitivamente no Registro Nacional de Veículos Automotores – 

Renavam, os quais terão chassi inutilizados e placas retiradas e 

destruídas) não poderão ser registrados ou licenciados, sendo 

absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se 

exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas 

peças e partes metálicas; 2.2. O adquirente é responsável ainda pela 

utilização e destino final dos veículos/sucatas e responderá, civil e 

criminalmente, pelo uso ou destinação dos mesmos em desacordo com as 

condições estabelecidas neste edital; 2.3. Tratando-se de veículos 

automotores, os arrematantes não arcarão com os débitos de IPVA, 

seguro obrigatório, taxas de licenciamento do DETRAN, anteriores a data 

da arrematação, nem com as multas pendentes, cuja Responsabilidade é 

pessoal do proprietário anterior, devendo o arrematante comunicar o juízo 

para que seja retirado o ônus;

2.4. Correrão por conta dos arrematantes a transferência dos bens 

(veículos) adquiridos e a habilitação dos bens arrematados às finalidades 

a que se destinam, além da multa de averbação e inspeção ambiental, se 

incidentes, observados os arts. 123, I e § 1º e 233 do Código Nacional de 

Trânsito, ficando o Leiloeiro Público Oficial e o juízo ISENTOS de toda e 

qualquer situação ou responsabilidades decorrentes. 2.4.1. Serão de 

responsabilidade do arrematante todas as providências, solicitações de 

serviços e encargos visando o cadastramento/regularização dos veículos 

junto aos órgãos de trânsito, tais como primeiro emplacamento, 

emplacamento de veículo de coleção, transferência, emissão de 

certificado, modificação ou remarcação de chassi, obtenção de código 

específico de marca/modelo/versão, vistorias, dentre outros 

procedimentos necessários para fins de adequação do veículo aos 

dispositivos da Lei nº 9.503/1997, às Resoluções do Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAN, ao Decreto-Lei nº 1455/76, e às demais normas 

vigentes que regulam o assunto. 2.4.2. Para a transferência de 

propriedade de bens (veículos), o arrematante deverá requerer, junto ao 

órgão de trânsito competente (Coordenadoria do Renavam), o número do 

CRV- Certificado de Registro de Veículo.

COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do total da vendo do(s) bem(ns). Em 

caso de suspensão da venda judicial ou acordo, o valor devido será de 

2,5% (dois e meio por cento) a título de comissão, calculados da 

avaliação. LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: 

Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, 

no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, 

através do site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil 

subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 

horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de 

antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 

disposição judicial diversa. A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando 

um lance à vista igual ou superior ao último lance ofertado a prazo, nesse 

caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu 

interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão 

terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será 

permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 

13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, 

por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da 

poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem. INTIMAÇÃO: 

Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) Réu(s), na pessoa de seu 

Representante Legal, se porventura não for(em) encontrado(a)(s) para a 

intimação pessoal. Matupá/MT, 02 de dezembro de 2016. Eu, Cirlei Freitas 

Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, devidamente inscrita na JUCEMAT nº. 

022, o subscrevo e assino.

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Oficial – JUCEMAT nº. 022

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51494 Nr: 1392-33.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DE JESUS MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTOS nº. 1392-33.2012.811.0111 – CÓD.: 51494 NÚMERO/ANO 0/2012

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOSUÉ DE JESUS MEIRELES

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), na 

seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Hermínio Ometto, nº 321, Bairro: 
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ZR-001, Matupá/MT, CEP: 75.626-000. e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 (um)Veículo, marca Volkswagen, modelo Gol, 1.0, ano de 

fabricação e modelo 2007/2008, cor prata, placas NJR-7829/SP (PLACA 

ADULTERADA), com alguns amassados e riscos no para-lama lateral 

direito, na porta traseira direita, no porta malas, não foi possível testar a 

parte elétrica e mecânica do veículo. Obs.: Devido a informação de que 

trata-se de veículo clonado/adulterado, o mesmo deve ser vendido como 

sucata.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), em 01 de 

dezembro de 2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/MT.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, JUCEMAT Nº. 

022 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT Nº. 29 e FAMATO Nº. 067/2013.

ADVERTÊNCIAS: 1. Não obstante os ônus especificados nas descrições 

dos lotes, é de responsabilidade dos interessados a verificação quanto à 

existência de pendências junto aos órgãos públicos encarregados do 

registro da propriedade dos bens, assim como os recolhimentos de 

impostos e taxas cobradas para seu registro.1.1.Os bens relacionados 

serão leiloados nas condições em que se encontram, não cabendo, pois, a 

respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades 

intrínsecas ou extrínsecas, podendo haver a exclusão de bens do leilão a 

qualquer tempo e independentemente de prévia comunicação; 2. Os 

veículos leiloados na condição de CIRCULAÇÃO poderão retornar a 

circular em via pública, ficando o arrematante responsável pela 

regularização do veículo perante o Órgão Executivo de Trânsito, inclusive 

do seu registro, bem como pagamento das respectivas taxas;

2.1. Os veículos leiloados na condição de SUCATA (veículos 

irrecuperáveis, baixados definitivamente no Registro Nacional de Veículos 

Automotores – Renavam, os quais terão chassi inutilizados e placas 

retiradas e destruídas) não poderão ser registrados ou licenciados, sendo 

absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se 

exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas 

peças e partes metálicas; 2.2. O adquirente é responsável ainda pela 

utilização e destino final dos veículos/sucatas e responderá, civil e 

criminalmente, pelo uso ou destinação dos mesmos em desacordo com as 

condições estabelecidas neste edital; 2.3. Tratando-se de veículos 

automotores, os arrematantes não arcarão com os débitos de IPVA, 

seguro obrigatório, taxas de licenciamento do DETRAN, anteriores a data 

da arrematação, nem com as multas pendentes, cuja responsabilidade é 

pessoal do proprietário anterior, devendo o arrematante comunicar o juízo 

para que seja retirado o ônus; 2.4. Correrão por conta dos arrematantes a 

transferência dos bens (veículos) adquiridos e a habilitação dos bens 

arrematados às finalidades a que se destinam, além da multa de 

averbação e inspeção ambiental, se incidentes, observados os arts. 123, I 

e § 1º e 233 do Código Nacional de Trânsito, ficando o Leiloeiro Público 

Oficial e o juízo ISENTOS de toda e qualquer situação ou 

responsabilidades decorrentes. 2.4.1. Serão de responsabilidade do 

arrematante todas as providências, solicitações de serviços e encargos 

visando o cadastramento/regularização dos veículos junto aos órgãos de 

trânsito, tais como primeiro emplacamento, emplacamento de veículo de 

coleção, transferência, emissão de certificado, modificação ou 

remarcação de chassi, obtenção de código específico de 

Marca/modelo/versão, vistorias, dentre outros procedimentos necessários 

para fins de adequação do veículo aos dispositivos da Lei nº 9.503/1997, 

às Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, ao 

Decreto-Lei nº 1455/76, e às demais normas vigentes que regulam o 

assunto. 2.4.2. Para a transferência de propriedade de bens (veículos), o 

arrematante deverá requerer, junto ao órgão de trânsito competente 

(Coordenadoria do Renavam), o número do CRV- Certificado de Registro 

de Veículo. COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A comissão devida será a 

seguinte remuneração: 5% (cinco por cento), do total da vendo do(s) 

bem(ns). Em caso de suspensão da venda judicial ou acordo, o valor 

devido será de 2,5% (dois e meio por cento) a título de comissão, 

calculados da avaliação. LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E 

ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá 

comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar 

lanços pela Internet, através do site www.balbinoleiloes.com.br, a partir 

do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se 

na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas 

de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 

disposição judicial diversa.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015. Lances à vista terão preferência sobre os lances 

parcelados, bastando um lance à vista igual ou superior ao último lance 

ofertado a prazo, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no 

início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja 

ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. 

O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 

do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o 

arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance 

à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O 

valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros 

equivalentes à taxa da poupança, garantido por restrição sobre o próprio 

bem. INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) Réu(s) JOSUÉ 

DE JESUS MEIRELES, na pessoa de seu Representante Legal, se 

porventura não for(em) encontrado(a)(s) para a intimação pessoal. 

Matupá/MT, 02 de dezembro de 2016. Eu, Cirlei Freitas Balbino da Silva, 

Leiloeira Oficial, devidamente inscrita na JUCEMAT nº. 022, o subscrevo e 

assino. CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA - Leiloeira Oficial – JUCEMAT 

nº. 022

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62078 Nr: 1033-44.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Zafonato, RUTE DE ALMEIDA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De acordo com a narrativa ministerial, a Administração Municipal firmou 

contrato com a empresa Giustti & Giustti Ltda.-ME, para a reforma e 

reparos de 4 unidades escolares, sendo que naquilo que interessa à lide, 

uma das obras seria a reforma da cobertura da quadra poliesportiva da 

Escola Municipal Jane Pereira Lopes, ao custo estimado de R$ 

1.500,00.Todavia, mesmo sem que a empresa tivesse realizado todos os 

serviços, nem entregue todo material necessário, a engenheira civil 

atestou o recebimento da obra, no que foi secundada pela Secretária de 

Educação e pelo Alcaide, que, ademais, efetuaram o pagamento integral 

contratado e mais valores ainda, somando uma quitação de R$ 3.131,25, 

mesmo sem que tudo tivesse sido realizado.Ajuizada a ação civil, 

determinou-se sua emenda, porque faltaram páginas na peça 

protocolizada, tendo o Parquet reapresentado a exordial, de modo 

integral.Posta a questão, nesta quadra procedimental, não se realiza juízo 

de cognição profunda da questão de mérito, bastando que se verifique a 

plausibilidade e a utilidade do prosseguimento da ação especial, o que é 

indiscutível na hipótese.Desse modo, estando em termos a inicial e em 

subserviência ao rito procedimental criado pela Lei nº 8.429/92, determino 

sejam os requeridos intimados a se manifestar sobre a pretensão 

ministerial, apresentando, se quiserem, defesa prévia, nos termos do art. 

17, § 7º, da LIA, podendo instruí-las com documentos e justificações, em 

quinze dias.Vindo as defesas ou quedando-se inertes os demandados, 

façam-me conclusos para decisão de recebimento da ação, nos moldes 

dos §§ 8 e 9º do mesmo dispositivo legal suso mencionado.Defiro os 

benefícios ao Sr. Oficial de Justiça do art. 172, parágrafo 2º, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Matupá (MT), 8 de dezembro de 2016. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55905 Nr: 119-14.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN JHONATAN GRANJA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numero Único: 119-14.2015.811.0111 (cod. 55905)

Requerente: Willian Jhonatan Granja

Requerido: Miguel Mariano da Silva

V I S T O S,

Demonstrada pelo autor a tentativa/iniciativa de buscar o endereço do 

demandado, sem obtenção de êxito, parece-me cabível adotar-se as 

técnicas e ferramentas disponíveis ao sistema judiciário para a prática de 

atos processuais, porque revelada a conduta proativa e participativa do 

autor, primeiro interessado na lide, no sentido de dar andamento/impulso 

ao feito.

Assim sendo, em diligências próprias, encontrou-se o seguinte endereço 

do requerido, registrado nos bancos de dados públicos: GLEBA UNIÃO, 

LINHA 4, MATUPÁ/MT.

Portanto, expeça-se mandado de citação do requerido, na medida em que 

a diligência via Correios será inócua, ante a dimensão da Gleba São José 

União, a dificuldade de deslocamento na área e a imprecisão detalhada do 

endereço.

Deverá o autor fornecer os meios ou depositar a diligência, sob pena de 

desistência e extinção da ação, por desídia.

Às providências.

Matupá, 8 de dezembro de 2016.

 FABIO PETENGILL

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56235 Nr: 307-07.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTO PATELLINI ME, AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numero Único: 307-07.2015.811.0111 (cod. 56235)

Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

Executados: ANILTO PATELLINI – ME e Outro

VISTOS.

Compulsando os autos, constata-se que o executado compareceu a juízo 

espontaneamente, deu-se por citado da execução, mas solicitou a 

nomeação de defensor dativo, porque, alegadamente, não reúne 

condições de arcar com os custos da contratação de um advogado.

A simples análise da quaestio juris já demonstra a fragilidade do 

argumento trazido pelo réu, a uma porque se trata de pessoa jurídica e 

seu sócio, funcionando como avalista, em operação de crédito bancário 

para fomento da empresa; e a duas porque o valor exequendo já 

demonstra a existência de crédito bancário em favor do autor que 

desautoriza concluir seja ele pobre, no sentido jurídico do termo, que 

justificasse a nomeação de um dativo.

De mais a mais, em diligências próprias do juízo constatou-se que na última 

DIRPF, o pretenso carente econômico reconheceu possuir: 1 terreno 

urbano, sob regime de posse, na Avenida Dep. Sebastião Alves Junior; 1 

casa de alvenaria, na mesma Avenida; 1 motocicleta HONDA/FAN e R$ 

20.000,00, em espécie, depositados e, instituição financeira.

Ora, salta aos olhos que tal patrimônio não é de quem seja pobre e sem 

condições de arcar com os custos da defesa em juízo, razão porque 

rejeito o pedido de nomeação, determinando a intimação imediata do 

devedor para pagar ou se defender em juízo, no prazo de lei, sob pena de 

decretar sua revelia.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá, 08 de Dezembro de 2016.

FABIO PETENGILL

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58857 Nr: 1564-67.2015.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINALDO DOS SANTOS LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIMAR LEANDRO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No tocante ao pedido de expedição de ofícios, via sistemas de consulta 

judiciária de dados cadastrais dos cidadãos (INFOJUD), é manifesto o 

descabimento da medida, porque nem de longe tratou de demonstrar que 

realizou esforços próprios em tentar localizar o devedor, já que a única 

tentativa comprovada foi a do meirinho.Relembre-se, por necessário, que 

a utilização da ferramenta virtual pelo Poder Judiciário foi regulada e 

disponibilizada a partir de regramento editado pelo Conselho Nacional de 

Justiça, e que permite o acesso às informações patrimoniais lançadas 

pelos contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à Receita 

Federal do Brasil.Dito isso, é evidente que se está diante de medida de 

grande valia, mas que dever ser manejada com temperamentos, uma vez 

que se adentra a intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e não 

processual.Sendo assim, não localizado o devedor, retorna ao credor a 

disponibilidade e a responsabilidade pela continuação da execução, na 

medida em que o Judiciário não pode se tornar órgão de consulta, de 

pesquisas patrimoniais ou coisa que o valha.A jurisprudência da Corte 

Cidadã se coaduna com essa exegese, ao salientar que o contribuinte tem 

o direito “à privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que 

não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são 

cabíveis para demandar em juízo” (REsp 306570/SP, Relatora Ministra 

ELIANA CALMON, in DJ de 18/02/2002).Destarte, ressaltando que o Poder 

Judiciário não é órgão consultivo, existindo outros meios, extrajudiciais, à 

disposição do credor para tentativa de localização do endereço do 

executado, indefiro o pedido de utilização do sistema INFOJUD, porque o 

interesse creditício é, precipuamente, do titular do direito.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Guarantã do Norte – MT, 07 de dezembro de 

2016.FABIO PETENGILLJuiz Substituto Cooperador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52907 Nr: 1038-71.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAS EWERTON SOUZA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Moschini Antunes 

Maciel - OAB:17.388, CARLOS ANTONIO PERLIN - OAB:17040/O, 

Carolina Elma Pereira Schuck - OAB:13.195, Fernanda Brandão 

Cançado - OAB:14.488, Jorge Henrique Alves de Lima - OAB:18.636, 

Samira Pereira Martins - OAB:10.029, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13216

 O pedido é absolutamente injustificável e desarrazoado, a uma porque, 

como salientado acima, a audiência foi designada em 05/10/2016, ao 

passo que segundo sua própria informação, a sessão no CNJ deveria ter 

se realizado, inicialmente, em 08/11/2016, com reiterados adiamentos a 

contar dessa data.Ora, não obstante o respeito pela Corte administrativa, 

processos judiciais e atos processuais não podem ser adiados pela 

conveniência de partes ou advogados, na escolha do ato que lhe seja ou 

que lhe aparente ser mais relevante. A audiência foi designada, repita-se, 

há mais de 60 dias, e se o causídico não se programou a essas nuances 

da vida profissional, isso não é motivo, de modo algum, para redesignação 

do ato.Lado outro e muitíssimo importante, salta aos olhos do simples 

compulsar da defesa técnica apresentada às fl. 203/215 e principalmente 

do instrumento de procuração de fl. 216, que o réu é representado por 

nada menos que 7 advogados, integrantes do escritório GAHYVA E 

MARTINS ADVOGADOS, inexistindo qualquer explicação plausível do 

porque o fato de somente 1 dos sete causídicos ter de se deslocar ao 

Distrito Federal no mesmo dia da audiência designada nesta Comarca, 

justificaria o adiamento do ato processual.Destaque-se que o processo 

nada mais é do que um instrumento de realização do direito, não 

comportando formalismos exagerados, que desfiguram a sua essência, 

em especial quando diante de questão das mais sensíveis ao ordenamento 

jurídico, que é o julgamento dos semelhantes, em especial quando se cuida 

de fatos relativos à aniquilação de outra vida humana.Por tudo isso, 

INDEFIRO o pedido de adiamento da audiência, mantenho a instrução 
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processual para a data agendada (13/12/2016, ás 13:30h), salientando 

que em caso de o réu não comparecer, ser-lhe-ão aplicadas as 

consequências previstas no art. 367 do CPP, e não havendo advogado 

presente, nomear-se-á dativo para realização do ato.Publique-se, com 

urgência.Matupá (MT), 8 de dezembro de 2016.FABIO PETENGILL,Juiz 

Substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 28054 Nr: 253-22.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINUSCULI & SECOLINE LTDA, Edenilson 

Minusculi, DULCINÉIA REGINA BARDINI MINUSCULI, Antonio Marcos 

Secoline

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Havendo o credor juntado aos autos planilha de cálculos ostentando o 

valor de seu crédito e indicando as razões matemáticas de sua 

discordância com os cálculos judiciais, bem como sendo silente o devedor 

sobre tais valores, determino sejam os autos encaminhados à contadoria 

do juízo para que se manifeste sobre a impugnação apresentada pelo 

Banco, porque, muito ao reverso do que afirma o devedor, não há mais no 

sistema do novo CPC, necessidade de que a discussão sobre cálculos 

judiciais se dê em autos apartados ou por meio de petição ou 

procedimento autônomo.De qualquer forma, comprovado o pagamento de 

R$ 262.477,44, de uma dívida que – se corretos os cálculos do credor – 

atingiria pouco mais de R$ 340.000,00 (já computados honorários), é óbvio 

que não se mostra razoável a manutenção total dos gravames que incidem 

sobre os imóveis que garantiam a dívida original.Dessarte, sendo os lotes 

avaliados em R$ 500.000,00 (lote 12) e R$ 260.000,00 (lote 13), determino, 

desde logo, seja baixada a hipoteca e desconstituída a penhora sobre o 

lote de maior valor de avaliação, mantendo somente o lote 13 sob 

gravame, ao menos até que se resolva a questão dos cálculos do crédito 

exequendo em comento.Desse modo, remetam-se os autos à contadoria, 

para manifestação sobre a impugnação apresentada pelo credor, não sem 

antes proceder-se ao envio dos ofícios necessários para a baixa do 

gravame sobre o Lote 12 penhorado nos autos – cuja constrição também 

é desconstituída nesta decisão.Vindo manifestação sobre os cálculos, 

vistas, pelo prazo comum de 15 dias, às partes. Empós conclusos para 

decisão final.Publique-se no DJe. Às providências.Matupá (MT), 8 de 

dezembro de 2016. FABIO PETENGILLJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54840 Nr: 1006-32.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON CESARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTOS nº. 1003-77.2014.811.0111 – CÓD.: 54850

AUTOR: PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA

RÉU: PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), na 

seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Hermínio Ometto, nº 321, Bairro: 

ZR-001, Matupá/MT, CEP: 75.626-000. e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 (uma) Motocicleta, marca Yamaha, modelo XTZ 250 Lander, 

ano de fabricação e modelo 2007/2007, cor preta, placas JVO-5121/PA, 

com a corrente, guidão enferrujada e alguns riscos na carenagem e no 

tanque devido ao tempo de uso, com um pequeno rasgo na parte traseira 

do banco, não foi possível testar a parte elétrica e mecânica do veículo.

(RE)AVALIAÇÃO: R$R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), em 01 de 

dezembro de 2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/PA.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, JUCEMAT Nº. 

022 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT Nº. 29 e FAMATO Nº. 067/2013.

ADVERTÊNCIAS: 1. Não obstante os ônus especificados nas descrições 

dos lotes, é de responsabilidade dos interessados a verificação quanto à 

existência de pendências junto aos órgãos públicos encarregados do 

registro da propriedade dos bens, assim como os recolhimentos de 

impostos e taxas cobradas para seu registro. 1.1.Os bens relacionados 

serão leiloados nas condições em que se encontram, não cabendo, pois, a 

respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades 

intrínsecas ou extrínsecas, podendo haver a exclusão de bens do leilão a 

qualquer tempo e independentemente de prévia comunicação;

2. Os veículos leiloados na condição de CIRCULAÇÃO poderão retornar a 

circular em via pública, ficando o arrematante responsável pela 

regularização do veículo perante o Órgão Executivo de Trânsito, inclusive 

do seu registro, bem como pagamento das respectivas taxas;

2.1. Os veículos leiloados na condição de SUCATA (veículos 

irrecuperáveis, baixados definitivamente no Registro Nacional de Veículos 

Automotores – Renavam, os quais terão chassi inutilizados e placas 

retiradas e destruídas) não poderão ser registrados ou licenciados, sendo 

absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se 

exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas 

peças e partes metálicas;

2.2. O adquirente é responsável ainda pela utilização e destino final dos 

veículos/sucatas e responderá, civil e criminalmente, pelo uso ou 

destinação dos mesmos em desacordo com as condições estabelecidas 

neste edital;

2.3. Tratando-se de veículos automotores, os arrematantes não arcarão 

com os débitos de IPVA, seguro obrigatório, taxas de licenciamento do 

DETRAN, anteriores a data da arrematação, nem com as multas 

pendentes, cuja responsabilidade é pessoal do proprietário anterior, 

devendo o arrematante comunicar o juízo para que seja retirado o ônus; 

2.4. Correrão por conta dos arrematantes a transferência dos bens 

(veículos) adquiridos e a habilitação dos bens arrematados às finalidades 

a que se destinam, além da multa de averbação e inspeção ambiental, se 

incidentes, observados os arts. 123, I e § 1º e 233 do Código Nacional de 

Trânsito, ficando o Leiloeiro Público Oficial e o juízo ISENTOS de toda e 

qualquer situação ou responsabilidades decorrentes. 2.4.1. Serão de 

responsabilidade do arrematante todas as providências, solicitações de 

serviços e encargos visando o cadastramento/regularização dos veículos 

junto aos órgãos de trânsito, tais como primeiro emplacamento, 

emplacamento de veículo de coleção, transferência, emissão de 

certificado, modificação ou remarcação de chassi, obtenção de código 

específico de marca/modelo/versão, vistorias, dentre outros 

procedimentos necessários para fins de adequação do veículo aos 

dispositivos da Lei nº 9.503/1997, às Resoluções do Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAN, ao Decreto-Lei nº 1455/76, e às demais normas 

vigentes que regulam o assunto. 2.4.2. Para a transferência de 

propriedade de bens (veículos), o arrematante deverá requerer, junto ao 

órgão de trânsito competente (Coordenadoria do Renavam), o número do 

CRV- Certificado de Registro de Veículo.

COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do total da vendo do(s) bem(ns). Em 

caso de suspensão da venda judicial ou acordo, o valor devido será de 

2,5% (dois e meio por cento) a título de comissão, calculados da 

avaliação. LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: 

Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, 

no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, 

através do site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil 

subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 

horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de 

antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 

disposição judicial diversa. A arrematação far-se-á com depósito à vista 
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ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando 

um lance à vista igual ou superior ao último lance ofertado a prazo, nesse 

caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu 

interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão 

terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será 

permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 

13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, 

por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da 

poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem. INTIMAÇÃO: 

Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) Réu(s), na pessoa de seu 

Representante Legal, se porventura não for(em) encontrado(a)(s) para a 

intimação pessoal. Matupá/MT, 05 de dezembro de 2016. Eu, Cirlei Freitas 

Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, devidamente inscrita na JUCEMAT nº. 

022, o subscrevo e assino. CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA - Leiloeira 

Oficial – JUCEMAT nº. 022

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58737 Nr: 1514-41.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTOS nº. 1514-41.2015.811.0111 – CÓD.: 58737 NÚMERO/ANO 0/2015

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: CLAUDEMAR PEREIRA DA SILVA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), na 

seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Hermínio Ometto, nº 321, Bairro: 

ZR-001, Matupá/MT, CEP: 75.626-000. e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 (uma) Motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 Titan ESD, 

cor azul, placa KAT-7398 , com a pintura desgastada pelas intempéries, 

banco com dois furos, guidão, corrente e raias das rodas apresentando 

ferrugem, não foi possível testar a parte elétrica e mecânica da moto.

(RE)AVALIAÇÃO: R$. 1.970,00 (um mil, novecentos e setenta reais), em 

02 de dezembro de 2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/MT.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, JUCEMAT Nº. 

022 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT Nº. 29 e FAMATO Nº. 067/2013.

ADVERTÊNCIAS:

 1. Não obstante os ônus especificados nas descrições dos lotes, é de 

responsabilidade dos interessados a verificação quanto à existência de 

pendências junto aos órgãos públicos encarregados do registro da 

propriedade dos bens, assim como os recolhimentos de impostos e taxas 

cobradas para seu registro. 1.1.Os bens relacionados serão leiloados nas 

condições em que se encontram, não cabendo, pois, a respeito deles, 

qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou 

extrínsecas, podendo haver a exclusão de bens do leilão a qualquer 

tempo e independentemente de prévia comunicação; 2. Os veículos 

leiloados na condição de CIRCULAÇÃO poderão retornar a circular em via 

pública, ficando o arrematante responsável pela regularização do veículo 

perante o Órgão Executivo de Trânsito, inclusive do seu registro, bem 

como pagamento das respectivas taxas; 2.1. Os veículos leiloados na 

condição de SUCATA (veículos irrecuperáveis, baixados definitivamente 

no Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam, os quais terão 

chassi inutilizados e placas retiradas e destruídas) não poderão ser 

registrados ou licenciados, sendo absolutamente proibida a sua circulação 

em via pública, destinando-se exclusivamente para desmonte e 

reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas; 2.2. O 

adquirente é responsável ainda pela utilização e destino final dos 

veículos/sucatas e responderá, civil e criminalmente, pelo uso ou 

destinação dos mesmos em desacordo com as condições estabelecidas 

neste edital; 2.3. Tratando-se de veículos automotores, os arrematantes 

não arcarão com os débitos de IPVA, seguro obrigatório, taxas de 

licenciamento do DETRAN, anteriores a data da arrematação, nem com as 

multas pendentes, cuja responsabilidade é pessoal do proprietário 

anterior, devendo o arrematante comunicar o juízo para que seja retirado o 

ônus; 2.4. Correrão por conta dos arrematantes a transferência dos bens 

(veículos) adquiridos e a habilitação dos bens arrematados às finalidades 

a que se destinam, além da multa de averbação e inspeção ambiental, se 

incidentes, observados os arts. 123, I e § 1º e 233 do Código Nacional de 

Trânsito, ficando o Leiloeiro Público Oficial e o juízo ISENTOS de toda e 

qualquer situação ou responsabilidades decorrentes. 2.4.1. Serão de 

responsabilidade do arrematante todas as providências, solicitações de 

serviços e encargos visando o cadastramento/regularização dos veículos 

junto aos órgãos de trânsito, tais como primeiro emplacamento, 

emplacamento de veículo de coleção, transferência, emissão de 

certificado, modificação ou remarcação de chassi, obtenção de código 

específico de marca/modelo/versão, vistorias, dentre outros 

procedimentos necessários para fins de adequação do veículo aos 

dispositivos da Lei nº 9.503/1997, às Resoluções do Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAN, ao Decreto-Lei nº 1455/76, e às demais normas 

vigentes que regulam o assunto. 2.4.2. Para a transferência de 

propriedade de bens (veículos), o arrematante deverá requerer, junto ao 

órgão de trânsito competente (Coordenadoria do Renavam), o número do 

CRV- Certificado de Registro de Veículo. COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A 

comissão devida será a seguinte remuneração: 5% (cinco por cento), do 

total da vendo do(s) bem(ns). Em caso de suspensão da venda judicial ou 

acordo, o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) a título de 

comissão, calculados da avaliação. LEILÃO NAS MODALIDADES 

PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), 

deverá comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou poderá 

ofertar lanços pela Internet, através do site www.balbinoleiloes.com.br, a 

partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, 

encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, 

para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de 

até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização da 

praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os 

arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar 

os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. A arrematação far-se-á 

com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. Lances à 

vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando um lance à 

vista igual ou superior ao último lance ofertado a prazo, nesse caso, o 

interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu 

interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão 

terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será 

permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 

13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, 

por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da 

poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem. INTIMAÇÃO: 

Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) Réu(s) CLAUDEMAR PEREIRA 

DA SILVA, na pessoa de seu Representante Legal, se porventura não 

for(em) encontrado(a)(s) para a intimação pessoal. Matupá/MT, 02 de 

dezembro de 2016. Eu, Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, 

devidamente inscrita na JUCEMAT nº. 022, o subscrevo e assino. CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA - Leiloeira Oficial – JUCEMAT nº. 022

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 63092 Nr: 1598-08.2016.811.0111

 AÇÃO: Alienação de Bens do Acusado->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR BREMBATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 
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OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTOS nº. 390-28.2012.811.0111 – CÓD.: 50521 NÚMERO/ANO 38/2012

AUTOS DE ALIENAÇÃO Nº 63092

TIPO DE AÇÃO: INQUÉRITO POLICIAL

AUTOR: O ESTADO

Réu: WALMIR BRAMBATTI

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), na 

seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Hermínio Ometto, nº 321, Bairro: 

ZR-001, Matupá/MT, CEP: 75.626-000. e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 (um) Veículo, marca Fiat, modelo Strada Adventure Tryon 1.8 

Flex, ano de fabricação e modelo 2006/2007, cor verde, placas 

NGO-6930/GO, com a pintura desgastada pelas intempéries, com a 

lanterna traseira direita quebrada, manchas de bolor na porta do 

passageiro, com alguns pontos de ferrugem, com o vidro traseiro 

quebrado, não foi possível testar a parte elétrica e mecânica do veículo.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 9.000,00 (seis mil reais), em 01 de dezembro de 

2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/GO.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, JUCEMAT Nº. 

022 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT Nº. 29 e FAMATO Nº. 067/2013.

ADVERTÊNCIAS: 1. Não obstante os ônus especificados nas descrições 

dos lotes, é de responsabilidade dos interessados a verificação quanto à 

existência de pendências junto aos órgãos públicos encarregados do 

registro da propriedade dos bens, assim como os recolhimentos de 

impostos e taxas cobradas para seu registro. 1.1.Os bens relacionados 

serão leiloados nas condições em que se encontram, não cabendo, pois, a 

respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades 

intrínsecas ou extrínsecas, podendo haver a exclusão de bens do leilão a 

qualquer tempo e independentemente de prévia comunicação; 2. Os 

veículos leiloados na condição de CIRCULAÇÃO poderão retornar a 

circular em via pública, ficando o arrematante responsável pela 

regularização do veículo perante o Órgão Executivo de Trânsito, inclusive 

do seu registro, bem como pagamento das respectivas taxas; 2.1. Os 

veículos leiloados na condição de SUCATA (veículos irrecuperáveis, 

baixados definitivamente no Registro Nacional de Veículos Automotores – 

Renavam, os quais terão chassi inutilizados e placas retiradas e 

destruídas) não poderão ser registrados ou licenciados, sendo 

absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se 

exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas 

peças e partes metálicas; 2.2. O adquirente é responsável ainda pela 

utilização e destino final dos veículos/sucatas e responderá, civil e 

criminalmente, pelo uso ou destinação dos mesmos em desacordo com as 

condições estabelecidas neste edital; 2.3. Tratando-se de veículos 

automotores, os arrematantes não arcarão com os débitos de IPVA, 

seguro obrigatório, taxas de licenciamento do DETRAN, anteriores a data 

da arrematação, nem com as multas pendentes, cuja responsabilidade é 

pessoal do proprietário anterior, devendo o arrematante comunicar o juízo 

para que seja retirado o ônus; 2.4. Correrão por conta dos arrematantes a 

transferência dos bens (veículos) adquiridos e a habilitação dos bens 

arrematados às finalidades a que se destinam, além da multa de 

averbação e inspeção ambiental, se incidentes, observados os arts. 123, I 

e § 1º e 233 do Código Nacional de Trânsito, ficando o Leiloeiro Público 

Oficial e o juízo ISENTOS de toda e qualquer situação ou 

responsabilidades decorrentes. 2.4.1. Serão de responsabilidade do 

arrematante todas as providências, solicitações de serviços e encargos 

visando o cadastramento/regularização dos veículos junto aos órgãos de 

trânsito, tais como primeiro emplacamento, emplacamento de veículo de 

coleção, transferência, emissão de certificado, modificação ou 

remarcação de chassi, obtenção de código específico de 

marca/modelo/versão, vistorias, dentre outros procedimentos necessários 

para fins de adequação do veículo aos dispositivos da Lei nº 9.503/1997, 

às Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, ao 

Decreto-Lei nº 1455/76, e às demais normas vigentes que regulam o 

assunto. 2.4.2. Para a transferência de propriedade de bens (veículos), o 

arrematante deverá requerer, junto ao órgão de trânsito competente 

(Coordenadoria do Renavam), o número do CRV- Certificado de Registro 

de Veículo. COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A comissão devida será a 

seguinte remuneração: 5% (cinco por cento), do total da vendo do(s) 

bem(ns). Em caso de suspensão da venda judicial ou acordo, o valor 

devido será de 2,5% (dois e meio por cento) a título de comissão, 

calculados da avaliação. LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E 

ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá 

comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar 

lanços pela Internet, através do site www.balbinoleiloes.com.br, a partir 

do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se 

na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas 

de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 

disposição judicial diversa. A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. Lances à vista terão 

preferência sobre os lances parcelados, bastando um lance à vista igual 

ou superior ao último lance ofertado a prazo, nesse caso, o interessado 

deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o 

lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade 

apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para 

imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de 

março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 

30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do 

pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da poupança, 

garantido por restrição sobre o próprio bem. INTIMAÇÃO: Fica(m) desde 

logo intimado(a)(s) o(a)(s) Réu(s) WALMIR BRAMBATTI, na pessoa de 

seu Representante Legal, se porventura não for(em) encontrado(a)(s) 

para a intimação pessoal. Matupá/MT, 05 de dezembro de 2016. Eu, Cirlei 

Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, devidamente inscrita na JUCEMAT 

nº. 022, o subscrevo e assino. CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA - 

Leiloeira Oficial – JUCEMAT nº. 022

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57335 Nr: 883-97.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIMARCIO ORMOND DE FREITAS, DIOGO 

GOMES DA SILVA, IRONI JESUS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397, JOEL FELICIANO MOREIRA - OAB:6833, THAYANE PINHEIRO 

DO NASCIMENTO - OAB:20797-0

 EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTOS nº. 883-97.2015.811.0111 – CÓD.: 57335 NÚMERO/ANO 0/2015

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu(S): ELIMARCIO ORMOND DE FREITAS, DIOGO GOMES DA SILVA, 

IRONI JESUS DE OLIVEIRA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), na 

seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Hermínio Ometto, nº 321, Bairro: 

ZR-001, Matupá/MT, CEP: 75.626-000. e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 (um) Veículo, marca GM/Chevrolet, modelo Celta Life 4p, ano 

de fabricação e modelo 2008/2009, cor prata, placas NJH-6578, com 

alguns amassados e riscos no para-lama lateral direito, na porta traseira 

direita, no porta malas, não foi possível testar a parte elétrica e mecânica 

do veículo.
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(RE)AVALIAÇÃO: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em 01 de 

dezembro de 2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/MT.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, JUCEMAT Nº. 

022 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT Nº. 29 e FAMATO Nº. 067/2013.

ADVERTÊNCIAS:

 1. Não obstante os ônus especificados nas descrições dos lotes, é de 

responsabilidade dos interessados a verificação quanto à existência de 

pendências junto aos órgãos públicos encarregados do registro da 

propriedade dos bens, assim como os recolhimentos de impostos e taxas 

cobradas para seu registro. 1.1.Os bens relacionados serão leiloados nas 

condições em que se encontram, não cabendo, pois, a respeito deles, 

qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou 

extrínsecas, podendo haver a exclusão de bens do leilão a qualquer 

tempo e independentemente de prévia comunicação;

2. Os veículos leiloados na condição de CIRCULAÇÃO poderão retornar a 

circular em via pública, ficando o arrematante responsável pela 

regularização do veículo perante o Órgão Executivo de Trânsito, inclusive 

do seu registro, bem como pagamento das respectivas taxas; 2.1. Os 

veículos leiloados na condição de SUCATA (veículos irrecuperáveis, 

baixados definitivamente no Registro Nacional de Veículos Automotores – 

Renavam, os quais terão chassi inutilizados e placas retiradas e 

destruídas) não poderão ser registrados ou licenciados, sendo 

absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se 

exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas 

peças e partes metálicas; 2.2. O adquirente é responsável ainda pela 

utilização e destino final dos veículos/sucatas e responderá, civil e 

criminalmente, pelo uso ou destinação dos mesmos em desacordo com as 

condições estabelecidas neste edital; 2.3. Tratando-se de veículos 

automotores, os arrematantes não arcarão com os débitos de IPVA, 

seguro obrigatório, taxas de licenciamento do DETRAN, anteriores a data 

da arrematação, nem com as multas pendentes, cuja responsabilidade é 

pessoal do proprietário anterior, devendo o arrematante comunicar o juízo 

para que seja retirado o ônus;

2.4. Correrão por conta dos arrematantes a transferência dos bens 

(veículos) adquiridos e a habilitação dos bens arrematados às finalidades 

a que se destinam, além da multa de averbação e inspeção ambiental, se 

incidentes, observados os arts. 123, I e § 1º e 233 do Código Nacional de 

Trânsito, ficando o Leiloeiro Público Oficial e o juízo ISENTOS de toda e 

qualquer situação ou responsabilidades decorrentes. 2.4.1. Serão de 

responsabilidade do arrematante todas as providências, solicitações de 

serviços e encargos visando o cadastramento/regularização dos veículos 

junto aos órgãos de trânsito, tais como primeiro emplacamento, 

emplacamento de veículo de coleção, transferência, emissão de 

certificado, modificação ou remarcação de chassi, obtenção de código 

específico de marca/modelo/versão, vistorias, dentre outros 

procedimentos necessários para fins de adequação do veículo aos 

dispositivos da Lei nº 9.503/1997, às Resoluções do Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAN, ao Decreto-Lei nº 1455/76, e às demais normas 

vigentes que regulam o assunto. 2.4.2. Para a transferência de 

propriedade de bens (veículos), o arrematante deverá requerer, junto ao 

órgão de trânsito competente (Coordenadoria do Renavam), o número do 

CRV- Certificado de Registro de Veículo.

COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do total da vendo do(s) bem(ns). Em 

caso de suspensão da venda judicial ou acordo, o valor devido será de 

2,5% (dois e meio por cento) a título de comissão, calculados da 

avaliação. LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: 

Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, 

no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, 

através do site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil 

subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 

horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de 

antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 

disposição judicial diversa. A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando 

um lance à vista igual ou superior ao último lance ofertado a prazo, nesse 

caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu 

interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão 

terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será 

permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 

13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, 

por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da 

poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem. INTIMAÇÃO: 

Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) Réu(s) ELIMARCIO ORMOND DE 

FREITAS, DIOGO GOMES DA SILVA, IRONI JESUS DE OLIVEIRA, na 

pessoa de seu Representante Legal, se porventura não for(em) 

encontrado(a)(s) para a intimação pessoal. Matupá/MT, 05 de dezembro 

de 2016. Eu, Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, devidamente 

inscrita na JUCEMAT nº. 022, o subscrevo e assino. CIRLEI FREITAS 

BALBINO DA SILVA

Leiloeira Oficial – JUCEMAT nº. 022

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56996 Nr: 726-27.2015.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTOS nº. 726-27.2015.811.0111 – CÓD.: 56996 NÚMERO/ANO 0/2015

AUTOR: PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA

RÉU: PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), na 

seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Hermínio Ometto, nº 321, Bairro: 

ZR-001, Matupá/MT, CEP: 75.626-000. e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 (uma) Motocicleta, marca Honda, modelo Pop 100, cor preta, 

placa NJE-2476, com a pintura desgastada pelas intempéries, banco 

ressecado, corrente, pedais e outras partes mecânicas apresentando 

ferrugem, não foi possível testar a parte elétrica e mecânica da moto.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), em 01 de 

dezembro de 2016.

A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/MT.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, JUCEMAT Nº. 

022 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT Nº. 29 e FAMATO Nº. 067/2013.

ADVERTÊNCIAS: 1. Não obstante os ônus especificados nas descrições 

dos lotes, é de responsabilidade dos interessados a verificação quanto à 

existência de pendências junto aos órgãos públicos encarregados do 

registro da propriedade dos bens, assim como os recolhimentos de 

impostos e taxas cobradas para seu registro. 1.1.Os bens relacionados 

serão leiloados nas condições em que se encontram, não cabendo, pois, a 

respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades 

intrínsecas ou extrínsecas, podendo haver a exclusão de bens do leilão a 

qualquer tempo e independentemente de prévia comunicação; 2. Os 

veículos leiloados na condição de CIRCULAÇÃO poderão retornar a 

circular em via pública, ficando o arrematante responsável pela 

regularização do veículo perante o Órgão Executivo de Trânsito, inclusive 

do seu registro, bem como pagamento das respectivas taxas; 2.1. Os 

veículos leiloados na condição de SUCATA (veículos irrecuperáveis, 

baixados definitivamente no Registro Nacional de Veículos Automotores – 

Renavam, os quais terão chassi inutilizados e placas retiradas e 

destruídas) não poderão ser registrados ou licenciados, sendo 

absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se 

exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas 
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peças e partes metálicas; 2.2. O adquirente é responsável ainda pela 

utilização e destino final dos veículos/sucatas e responderá, civil e 

criminalmente, pelo uso ou destinação dos mesmos em desacordo com as 

condições estabelecidas neste edital; 2.3. Tratando-se de veículos 

automotores, os arrematantes não arcarão com os débitos de IPVA, 

seguro obrigatório, taxas de licenciamento do DETRAN, anteriores a data 

da arrematação, nem com as multas pendentes, cuja responsabilidade é 

pessoal do proprietário anterior, devendo o arrematante comunicar o juízo 

para que seja retirado o ônus; 2.4. Correrão por conta dos arrematantes a 

transferência dos bens (veículos) adquiridos e a habilitação dos bens 

arrematados às finalidades a que se destinam, além da multa de 

averbação e inspeção ambiental, se incidentes, observados os arts. 123, I 

e § 1º e 233 do Código Nacional de Trânsito, ficando o Leiloeiro Público 

Oficial e o juízo ISENTOS de toda e qualquer situação ou 

responsabilidades decorrentes. 2.4.1. Serão de responsabilidade do 

arrematante todas as providências, solicitações de serviços e encargos 

visando o cadastramento/regularização dos veículos junto aos órgãos de 

trânsito, tais como primeiro emplacamento, emplacamento de veículo de 

coleção, transferência, emissão de certificado, modificação ou 

remarcação de chassi, obtenção de código específico de 

marca/modelo/versão, vistorias, dentre outros procedimentos necessários 

para fins de adequação do veículo aos dispositivos da Lei nº 9.503/1997, 

às Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, ao 

Decreto-Lei nº 1455/76, e às demais normas vigentes que regulam o 

assunto. 2.4.2. Para a transferência de propriedade de bens (veículos), o 

arrematante deverá requerer, junto ao órgão de trânsito competente 

(Coordenadoria do Renavam), o número do CRV- Certificado de Registro 

de Veículo. COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A comissão devida será a 

seguinte emuneração: 5% (cinco por cento), do total da vendo do(s) 

bem(ns). Em caso de suspensão da venda judicial ou acordo, o valor 

devido será de 2,5% (dois e meio por cento) a título de comissão, 

calculados da avaliação. LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E 

ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá 

comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar 

lanços pela Internet, através do site www.balbinoleiloes.com.br, a partir 

do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se 

na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas 

de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 

disposição judicial diversa. A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. Lances à vista terão 

preferência sobre os lances parcelados, bastando um lance à vista igual 

ou superior ao último lance ofertado a prazo, nesse caso, o interessado 

deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o 

lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade 

apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para 

imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de 

março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 

30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do 

pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da poupança, 

garantido por restrição sobre o próprio bem. INTIMAÇÃO: Fica(m) desde 

logo intimado(a)(s) o(a)(s) Réu(s), na pessoa de seu Representante 

Legal, se porventura não for(em) encontrado(a)(s) para a intimação 

pessoal. Matupá/MT, 05 de dezembro de 2016. Eu, Cirlei Freitas Balbino da 

Silva, Leiloeira Oficial, devidamente inscrita na JUCEMAT nº. 022, o 

subscrevo e assino. CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA - Leiloeira Oficial 

– JUCEMAT nº. 022

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 32473 Nr: 1489-38.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA TENÓRIO DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/PR 56.178, LUCIANA APARECIDA ZANELLA - 

OAB:67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, por todo o conteúdo 

do despacho ao final transcrito

DESPACHO: Vistos. Tendo em vista que até a presente data a parte 

requerente não compareceu aos autos, este Juízo oportuniza, de forma 

peremptória, que a parte autora se manifeste a respeito do interesse no 

prosseguimento do feito. Advirto, ainda, que a inércia durante o prazo 

legal de 48 (quarenta e oito) horas, resultará na extinção, conforme dispõe 

o artigo 267, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, após, voltem-me 

os autos conclusos para sentença. Intime-se a parte autora pessoalmente. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 64799 Nr: 2552-54.2016.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GB, JRDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ALFREDO TARTARI - 

OAB:37.595 RS, LUIS ALFREDO TARTARI - OAB:37595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade (entrega do bem adjudicado nos autos), 

servindo-se de cópia desta como mandado.

Destacando-se que, conforme decisão nos autos, cabe ao credor tomar 

as medidas cabíveis para a efetiva entrega do bem, sob pena de 

devolução da missiva, por impossibilidade do cumprimento.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58737 Nr: 1514-41.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Autos n° 1514-41.2015.811.0111 (Código 58737)AUTOR: Ministério 

Público EstadualRÉU: Claudemar Pereira da SilvaAÇÃO 

PENALVISTOS.Compulsando os autos verifica-se que o presente feito foi 

julgado procedente, tendo sido o acusado condenado às penas do art. 

306, da Lei n° 9.503/97.[....].Assim, considerando a evidente 

desvalorização do bem pelo decurso dos anos em que está apreendido, 

sua deterioração natural decorrente da permanência em depósitos, bem 

como os encargos gerados à própria administração judiciária, declaro o 

perdimento em favor da União ou de instituição credenciada, de 01 (uma) 

moto Honda CG Titan ESD, cor azul, Chassi 9C2KC08205R054061, Placa 

KAT7398 de Guarantã do Norte e determino a alienação do bem consoante 

disposto na Portaria nº 58/2016-DF, deste Juízo.[...]Homologo o laudo 

avaliatório dando prosseguimento ao feito, com a realização de hasta 

pública.Designo o dia 15/12/2016 às 10:00 horas para a realização da 

primeira praça, fixando como preço mínimo o valor da avaliação.Não 

havendo arrematante, designo o dia 15/12/2016 , às 13:00 horas para a 

segunda praça, ocasião em que o bem será arrematado pelo maior lanço, 

desde que não seja preço vil, este considerado em 50% do valor da 

avaliação.Publique-se o edital no Diário da Justiça, na rede mundial de 

computadores, bem como proceda sua fixação no átrio deste Fórum, com 

antecedência mínimo de 5 (cinco) dias da data do leilão.Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário.Matupá (MT), 7 de dezembro de 

2016. FABIO PETENGILL, Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51746 Nr: 1643-51.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE TIAGO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos n° 1643-51.2012.811.0111 (Código 51746)AUTOR: Ministério 

Público EstadualRÉU: André Tiago Moreira da SilvaAÇÃO 

PENALVISTOS.Trata-se de ação penal para apuração da conduta típica 

imputada ao réu apontado na epígrafe desta decisão, e que teve como 

uma das consequências da ação supostamente delituosa, a apreensão de 

01 (um) veículo GOL, cor verde, placa JYJ-6469, Sinop/MT, ocorrida no dia 

07/12/2012, e que se encontra no pátio do Fórum desde então, sujeita à 

intempéries, deterioração, acúmulo de resíduos de chuva, poeira, etc.

[...]Assim, considerando a sua evidente desvalorização pelo decurso dos 

anos em que está apreendido, bem como a sua deterioração natural 

decorrente da exposição diária a fatores climáticos diversos, não se pode 

questionar que a cada dia que se passa o referido veículo vêm perdendo 

seu valor de marcado, até que outra alternativa não reste ao não ser sua 

destruição.Ex positis, a alienação antecipada é medida que se impõe.

[...]Homologo o laudo avaliatório dando prosseguimento ao feito, com a 

realização de hasta pública.Designo o dia 15/12/2016 às 10:00 horas para 

a realização da primeira praça, fixando como preço mínimo o valor da 

avaliação.Não havendo arrematante, designo o dia 15/12/2016 , às 13:00 

horas para a segunda praça, ocasião em que o bem será arrematado pelo 

maior lanço, desde que não seja preço vil, este considerado em 50% do 

valor da avaliação.Publique-se o edital no Diário da Justiça, na rede 

mundial de computadores, bem como proceda sua fixação no átrio deste 

Fórum, com antecedência mínimo de 5 (cinco) dias da data do 

leilão.Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.Matupá (MT), 7 

de dezembro de 2016. FABIO PETENGILL, Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 63092 Nr: 1598-08.2016.811.0111

 AÇÃO: Alienação de Bens do Acusado->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR BREMBATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 VISTOS[...]Considerando que neste juízo não há leiloeiro judicial efetivo, e 

com esteio na legislação processual de regência e regramento do Decreto 

21.981/32 e da Lei 4.021/61, nomeio leiloeiro público para tal mister, assim 

o fazendo na pessoa dos seguintes profissionais: a) CIRLEI FREITAS 

BALBINO DA SILVA, JUCEMAT nº 022; b) FLARES AGUIAR DA SILVA, 

JUCEMAT nº 019 e; c) LIBERATO LINO DA SILVA JUNIOR, FAMATO nº 

53/2009, todos legalmente habilitados nos órgãos de classe respectivos 

(JUCEMAT, FAMATO, etc.) e operantes do sistema e padrão LEILÕES 

JUDICIAIS SERRANO®, com mais de 10 (dez) anos de experiência 

funcional (art. 880, § 3º, CPC).Nos termos do artigo 24 do Decreto 

21.981/32 e artigo 13 e §§ da Lei 4.021/61, para fiel contrapartida do labor 

desempenhado pelos leiloeiros nomeados (art. 884, parágrafo único, do 

CPC), arbitro honorários no importe de 5% (cinco por cento) para 

alienação pública de bens móveis, sendo que, restando 

impossibilitado/revogado o praceamento público por circunstancias alheias 

à vontade dos nomeados, estes perceberão o importe de 2% (dois por 

cento) do valor da avaliação.Na consecução do seu labor, os leiloeiros 

nomeados deverão fiel obediência ao artigo 884 do CPC e artigo 19 e ss. 

do Decreto nº 21.981/32 c/c artigo 5º e ss. da Lei nº4.021/61, viabilizando 

eles o praceamento público presencial ou eletrônico, através da rede 

mundial de computadores, com observância do Provimento 

025/2011/CMag/TJMT.Homologo o laudo avaliatório dando prosseguimento 

ao feito, com a realização de hasta pública.Designo o dia 15/12/2016 às 

10:00 horas para a realização da primeira praça, fixando como preço 

mínimo o valor da avaliação.Não havendo arrematante, designo o dia 

15/12/2016 , às 13:00 horas para a segunda praça, ocasião em que o bem 

será arrematado pelo maior lanço, desde que não seja preço vil, este 

considerado em 50% do valor da avaliação.Publique-se o edital no Diário 

da Justiça, na rede mundial de computadores, bem como proceda sua 

fixação no átrio deste Fórum, com antecedência mínimo de 5 (cinco) dias 

da data do leilão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 63093 Nr: 1599-90.2016.811.0111

 AÇÃO: Alienação de Bens do Acusado->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO GOMES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 VISTOS[...]Considerando que neste juízo não há leiloeiro judicial efetivo, e 

com esteio na legislação processual de regência e regramento do Decreto 

21.981/32 e da Lei 4.021/61, nomeio leiloeiro público para tal mister, assim 

o fazendo na pessoa dos seguintes profissionais: a) CIRLEI FREITAS 

BALBINO DA SILVA, JUCEMAT nº 022; b) FLARES AGUIAR DA SILVA, 

JUCEMAT nº 019 e; c) LIBERATO LINO DA SILVA JUNIOR, FAMATO nº 

53/2009, todos legalmente habilitados nos órgãos de classe respectivos 

(JUCEMAT, FAMATO, etc.) e operantes do sistema e padrão LEILÕES 

JUDICIAIS SERRANO®, com mais de 10 (dez) anos de experiência 

funcional (art. 880, § 3º, CPC).Nos termos do artigo 24 do Decreto 

21.981/32 e artigo 13 e §§ da Lei 4.021/61, para fiel contrapartida do labor 

desempenhado pelos leiloeiros nomeados (art. 884, parágrafo único, do 

CPC), arbitro honorários no importe de 5% (cinco por cento) para 

alienação pública de bens móveis, sendo que, restando 

impossibilitado/revogado o praceamento público por circunstancias alheias 

à vontade dos nomeados, estes perceberão o importe de 2% (dois por 

cento) do valor da avaliação.Na consecução do seu labor, os leiloeiros 

nomeados deverão fiel obediência ao artigo 884 do CPC e artigo 19 e ss. 

do Decreto nº 21.981/32 c/c artigo 5º e ss. da Lei nº4.021/61, viabilizando 

eles o praceamento público presencial ou eletrônico, através da rede 

mundial de computadores, com observância do Provimento 

025/2011/CMag/TJMT.Homologo o laudo avaliatório dando prosseguimento 

ao feito, com a realização de hasta pública.Designo o dia 15/12/2016 às 

10:00 horas para a realização da primeira praça, fixando como preço 

mínimo o valor da avaliação.Não havendo arrematante, designo o dia 

15/12/2016 , às 13:00 horas para a segunda praça, ocasião em que o bem 

será arrematado pelo maior lanço, desde que não seja preço vil, este 

considerado em 50% do valor da avaliação.Publique-se o edital no Diário 

da Justiça, na rede mundial de computadores, bem como proceda sua 

fixação no átrio deste Fórum, com antecedência mínimo de 5 (cinco) dias 

da data do leilão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51687 Nr: 1584-63.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEREIRA MENDES, RENATO SILVA 

FIGUEIREDO, ABIDIEL ROCHA JOAQUIM, Charles Correia Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO WAGNER ARECO 

GONZALES - OAB:5438

 Autos n° 1584-63.2012.811.0111 (Código 51687)AUTOR: Ministério 

Público EstadualRÉUS: Thiago Pereira Mendes e outrosAÇÃO 

PENALVISTOS.Consoante se verifica às fls. 929 restou declarado o 

perdimento em favor da União dos bens apreendidos às fls. 600.Portanto, 

a alienação da motocicleta marca Honda, modelo CBX 200 Strada, cor 

roxa, placa JZA-9968 é a medida que se impõe.[...]Homologo o laudo 

avaliatório dando prosseguimento ao feito, com a realização de hasta 

pública.Designo o dia 15/12/2016 às 10:00 horas para a realização da 

primeira praça, fixando como preço mínimo o valor da avaliação.Não 

havendo arrematante, designo o dia 15/12/2016 , às 13:00 horas para a 

segunda praça, ocasião em que o bem será arrematado pelo maior lanço, 

desde que não seja preço vil, este considerado em 50% do valor da 

avaliação.Publique-se o edital no Diário da Justiça, na rede mundial de 

computadores, bem como proceda sua fixação no átrio deste Fórum, com 

antecedência mínimo de 5 (cinco) dias da data do leilão.Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário.Matupá (MT), 7 de dezembro de 

2016. FABIO PETENGILL, Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 57335 Nr: 883-97.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIMARCIO ORMOND DE FREITAS, DIOGO 

GOMES DA SILVA, IRONI JESUS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397, JOEL FELICIANO MOREIRA - OAB:6833, THAYANE PINHEIRO 

DO NASCIMENTO - OAB:20797-0

 Autos n° 883-97.2015.811.0111 (Código 57335)AUTOR: Ministério Público 

EstadualRÉUS: Diogo Gomes da SilvaAÇÃO PENALVISTOS.Cuida-se de 

ação penal julgada procedente que esta aguardando a remessa dos autos 

para instância superior para processamento e julgamento dos recursos 

interpostos.Todavia, permanece acautelado no pátio deste Fórum desde o 

dia 06/07/2015, 01 (um) veículo Celta de cor preta, placa NJH6578, 

Cuiabá-MT, desde então, sujeito à intempéries, deterioração, acúmulo de 

resíduos de chuva, poeira, etc.[...]Assim, considerando a sua evidente 

desvalorização pelo decurso dos anos em que está apreendido, bem 

como a sua deterioração natural decorrente da exposição diária a fatores 

climáticos diversos, não se pode questionar que a cada dia que se passa 

o referido veículo vêm perdendo seu valor de marcado, até que outra 

alternativa não reste ao não ser sua destruição.Ex positis, a alienação 

antecipada é medida que se impõe.[...]Homologo o laudo avaliatório dando 

prosseguimento ao feito, com a realização de hasta pública.Designo o dia 

15/12/2016 às 10:00 horas para a realização da primeira praça, fixando 

como preço mínimo o valor da avaliação.Não havendo arrematante, 

designo o dia 15/12/2016 , às 13:00 horas para a segunda praça, ocasião 

em que o bem será arrematado pelo maior lanço, desde que não seja 

preço vil, este considerado em 50% do valor da avaliação.Publique-se o 

edital no Diário da Justiça, na rede mundial de computadores, bem como 

proceda sua fixação no átrio deste Fórum, com antecedência mínimo de 5 

(cinco) dias da data do leilão.Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 7 de dezembro de 2016. FABIO PETENGILL, Juiz 

Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54840 Nr: 1006-32.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON CESARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Compulsando os autos verifica-se que o presente feito foi julgado 

procedente, tendo sido o acusado condenado às penas do art. 306, da Lei 

n° 9.503/97.Todavia, permanece acautelado nos arquivos deste Fórum 

desde o dia 26/10/2015, 01 (uma) motocicleta marca Yamaha XTZ 250 

Lander, cor preta, placa JVO-5121, erroneamente registrada nos autos nº 

1003-77.2014.811.0111 (cód. 54850), sem que o acusado tenha 

comparecido neste juízo reclamando a devida restituição, estando o bem 

abandonado sujeito às intempéries, deterioração, acúmulo de poeira, etc. 

Retratado o panorama fático, a mim parece evidenciado que a situação do 

bem apreendido é absolutamente indesejável e desarrazoada, de modo 

que, mesmo estando devidamente acautelado, está se deteriorando e se 

tornando imprestável para finalidade que criado, até que outra alternativa 

não reste a não ser sua destruição.Assim, considerando a evidente 

desvalorização do bem pelo decurso dos anos em que está apreendido, 

sua deterioração natural decorrente da permanência em depósitos, bem 

como os encargos gerados à própria administração judiciária, declaro o 

perdimento em favor da União ou de instituição credenciada, de 01 (uma) 

motocicleta marca Yamaha XTZ 250 Lander, cor preta, placa JVO-5121 e 

determino a alienação do bem consoante disposto na Portaria nº 

58/2016-DF, deste Juízo.[...]Homologo o laudo avaliatório dando 

prosseguimento ao feito, com a realização de hasta pública.Designo o dia 

15/12/2016 às 10:00 horas para a realização da primeira praça, fixando 

como preço mínimo o valor da avaliação.Não havendo arrematante, 

designo o dia 15/12/2016 , às 13:00 horas para a segunda praça, ocasião 

em que o bem será arrematado pelo maior lanço, desde que não seja 

preço vil, este considerado em 50% do valor da avaliação.Publique-se o 

edital no Diário da Justiça, na rede mundial de computadores, bem como 

proceda sua fixação no átrio deste Fórum, com antecedência mínimo de 5 

(cinco) dias da data do leilão.Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 7 de dezembro de 2016. FABIO PETENGILL, Juiz 

Substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58953 Nr: 1582-88.2015.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: César José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Portanto, não sendo discutida a dívida, nem sua origem, restando rejeitada 

a alegação de não incidência dos juros de mora antes da propositura da 

ação, ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão monitória e desprovejo os embargos opostos 

ao mandado inicial, determinando a constituição, de pleno direito, do título 

executivo judicial (artigos 701 e 702 do NCPC), acrescido de juros de 

mora, de 1% ao mês, mais correção monetária, ambos incidentes desde o 

vencimento de cada obrigação, por se tratar de mora ex re.Diante da 

sucumbência processual, condeno a embargante no pagamento das 

custas e nos ônus da sucumbência, os quais, com fundamento no artigo 

85, § 2º, do CPC/2015, arbitro em 10% da condenação. Prossiga-se na 

execução.Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, 

observadas as formalidades legais. P.R.I.C.Matupá, 7 de dezembro de 

2016. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito Substituto.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57335 Nr: 883-97.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIMARCIO ORMOND DE FREITAS, DIOGO 

GOMES DA SILVA, IRONI JESUS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397, JOEL FELICIANO MOREIRA - OAB:6833, THAYANE PINHEIRO 

DO NASCIMENTO - OAB:20797-0

 EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTOS nº. 883-97.2015.811.0111 – CÓD.: 57335 NÚMERO/ANO 0/2015

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu(S): ELIMARCIO ORMOND DE FREITAS, DIOGO GOMES DA SILVA, 

IRONI JESUS DE OLIVEIRA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), na 

seguinte forma: PRIMEIRA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 

10:00 horas, por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Hermínio Ometto, nº 321, Bairro: 

ZR-001, Matupá/MT, CEP: 75.626-000. e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br. BEM(NS): 01 Veículo, marca Volkswagen, 

modelo Gol, 1.0, ano de fabricação e modelo 2007/2008, cor prata, placas 

NJR-7829/SP, com alguns amassados e riscos no para-lama lateral direito, 

na porta traseira direita, no porta malas, não foi possível testar a parte 

elétrica e mecânica do veículo. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), em 01 de dezembro de 2016. *A avaliação poderá ser atualizada 

até a data do Leilão. ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/SP. 

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, JUCEMAT Nº. 

022 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT Nº. 29 e FAMATO Nº. 067/2013.

ADVERTÊNCIAS: 1. Não obstante os ônus especificados nas descrições 

dos lotes, é de responsabilidade dos interessados a verificação quanto à 

existência de pendências junto aos órgãos públicos encarregados do 

registro da propriedade dos bens, assim como os recolhimentos de 

impostos e taxas cobradas para seu registro. 1.1.Os bens relacionados 
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serão leiloados nas condições em que se encontram, não cabendo, pois, a 

respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades 

intrínsecas ou extrínsecas, podendo haver a exclusão de bens do leilão a 

qualquer tempo e independentemente de prévia comunicação; 2. Os 

veículos leiloados na condição de CIRCULAÇÃO poderão retornar a 

circular em via pública, ficando o arrematante responsável pela 

regularização do Veículo perante o Órgão Executivo de Trânsito, inclusive 

do seu registro, bem como pagamento das respectivas taxas; 2.1. Os 

veículos leiloados na condição de SUCATA (veículos irrecuperáveis, 

baixados definitivamente no Registro Nacional de Veículos Automotores – 

Renavam, os quais terão chassi inutilizados e placas retiradas e 

destruídas) não poderão ser registrados ou licenciados, sendo 

absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se 

exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas 

peças e partes metálicas; 2.2. O adquirente é responsável ainda pela 

utilização e destino final dos veículos/sucatas e responderá, civil e 

criminalmente, pelo uso ou destinação dos mesmos em desacordo com as 

condições estabelecidas neste edital;

2.3. Tratando-se de veículos automotores, os arrematantes não arcarão 

com os débitos de IPVA, seguro obrigatório, taxas de licenciamento do 

DETRAN, anteriores a data da arrematação, nem com as multas 

pendentes, cuja responsabilidade é pessoal do proprietário anterior, 

devendo o arrematante comunicar o juízo para que seja retirado o ônus; 

2.4. Correrão por conta dos arrematantes a transferência dos bens 

(veículos) adquiridos e a habilitação dos bens arrematados às finalidades 

a que se destinam, além da multa de averbação e inspeção ambiental, se 

incidentes, observados os arts. 123, I e § 1º e 233 do Código Nacional de 

Trânsito, ficando o Leiloeiro Público Oficial e o juízo ISENTOS de toda e 

qualquer situação ou responsabilidades decorrentes.

2.4.1. Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências, 

s o l i c i t a ç õ e s  d e  s e r v i ç o s  e  e n c a r g o s  v i s a n d o  o 

Cadastramento/regularização dos veículos junto aos órgãos de trânsito, 

tais como primeiro emplacamento, emplacamento de veículo de coleção, 

transferência, emissão de certificado, modificação ou remarcação de 

chassi, obtenção de código específico de marca/modelo/versão, vistorias, 

dentre outros procedimentos necessários para fins de adequação do 

veículo aos dispositivos da Lei nº 9.503/1997, às Resoluções do Conselho 

Nacional de Trânsito – CONTRAN, ao Decreto-Lei nº 1455/76, e às demais 

normas vigentes que regulam o assunto. 2.4.2. Para a transferência de 

propriedade de bens (veículos), o arrematante deverá requerer, junto ao 

órgão de trânsito competente (Coordenadoria do Renavam), o número do 

CRV- Certificado de Registro de Veículo. COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A 

comissão devida será a seguinte remuneração: 5% (cinco por cento), do 

total da vendo do(s) bem(ns). Em caso de suspensão da venda judicial ou 

acordo, o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) a título de 

comissão, calculados da avaliação. LEILÃO NAS MODALIDADES 

PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), 

deverá comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou poderá 

ofertar lanços pela Internet, através do site www.balbinoleiloes.com.br, a 

partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, 

encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, 

para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de 

até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização da 

praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os 

arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar 

os pagamentos, salvo disposição judicial diversa.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015. Lances à vista terão preferência sobre os lances 

parcelados, bastando um lance à vista igual ou superior ao último lance 

ofertado a prazo, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no 

início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja 

ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. 

O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 

do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o 

arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance 

à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O 

valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros 

equivalentes à taxa da poupança, garantido por restrição sobre o próprio 

bem. INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) Réu(s) 

ELIMARCIO ORMOND DE FREITAS, DIOGO GOMES DA SILVA, IRONI JESUS 

DE OLIVEIRA, na pessoa de seu Representante Legal, se porventura não 

for(em) encontrado(a)(s) para a intimação pessoal. Matupá/MT, 05 de 

dezembro de 2016. Eu, Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, 

devidamente inscrita na JUCEMAT nº. 022, o subscrevo e assino. CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Oficial – JUCEMAT nº. 022

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 63093 Nr: 1599-90.2016.811.0111

 AÇÃO: Alienação de Bens do Acusado->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO GOMES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTO/alienação de bens nº. 1599-90.2016.811.0111 – CÓD.: 63093 (IP 

código nº 51738)

INDICIADO: Roberto Gomes de Andrade

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), na 

seguinte forma: PRIMEIRA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 

10:00 horas, por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Hermínio Ometto, nº 321, Bairro: 

ZR-001, Matupá/MT, CEP: 75.626-000. e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br. BEM(NS): 01 Veículo, marca Ford, modelo 

F250 XLT , ano de fabricação e modelo 1999/1999, cor vermelha, placas 

MZQ-7267, com a pintura desgastada pelas intempéries, com alguns 

pontos de ferrugem, a carroceria é feita de madeira e encontra-se 

aparentemente em bom estado, não foi possível testar a parte elétrica e 

mecânica do veículo.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), em 02 de dezembro 

de 2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão. ÔNUS: Eventuais 

constantes no Detran/MT.

LEILOEIRO(S): LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira 

Oficial, JUCEMAT Nº. 022 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT Nº. 29 e 

FAMATO Nº. 067/2013. ADVERTÊNCIAS: 1. Não obstante os ônus 

especificados nas descrições dos lotes, é de responsabilidade dos 

interessados a verificação quanto à existência de pendências junto aos 

órgãos públicos encarregados do registro da propriedade dos bens, assim 

como os recolhimentos de impostos e taxas cobradas para seu registro. 

1.1.Os bens relacionados serão leiloados nas condições em que se 

encontram, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação 

posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, podendo 

haver a exclusão de bens do leilão a qualquer tempo e independentemente 

de prévia comunicação; 2. Os veículos leiloados na condição de 

CIRCULAÇÃO poderão retornar a circular em via pública, ficando o 

arrematante responsável pela regularização do veículo perante o Órgão 

Executivo de Trânsito, inclusive do seu registro, bem como pagamento das 

respectivas taxas; 2.1. Os veículos leiloados na condição de SUCATA 

(veículos irrecuperáveis, baixados definitivamente no Registro Nacional de 

Veículos Automotores – Renavam, os quais terão chassi inutilizados e 

placas retiradas e destruídas) não poderão ser registrados ou licenciados, 

sendo absolutamente proibida a sua circulação em via pública, 

destinando-se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento 

comercial de suas peças e partes metálicas; 2.2. O adquirente é 

responsável ainda pela utilização e destino final dos veículos/sucatas e 

responderá, civil e criminalmente, pelo uso ou destinação dos mesmos em 

desacordo com as condições estabelecidas neste edital; 2.3. Tratando-se 

de veículos automotores, os arrematantes não arcarão com os débitos de 

IPVA, seguro obrigatório, taxas de licenciamento do DETRAN, anteriores a 

data da arrematação, nem com as multas pendentes, cuja 

responsabilidade é pessoal do proprietário anterior, devendo o 

arrematante comunicar o juízo para que seja retirado o ônus; 2.4. Correrão 

por conta dos arrematantes a transferência dos bens (veículos) 

adquiridos e a habilitação dos bens arrematados às finalidades a que se 

destinam, além da multa de averbação e inspeção ambiental, se incidentes, 

observados os arts. 123, I e § 1º e 233 do Código Nacional de Trânsito, 
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ficando o Leiloeiro Público Oficial e o juízo ISENTOS de toda e qualquer 

situação ou responsabilidades decorrentes. 2.4.1. Serão de 

responsabilidade do arrematante todas as providências, solicitações de 

serviços e encargos visando o cadastramento/regularização dos veículos 

junto aos órgãos de trânsito, tais como primeiro emplacamento, 

emplacamento de veículo de coleção, transferência, emissão de 

certificado, modificação ou remarcação de chassi, obtenção de código 

específico de marca/modelo/versão, vistorias, dentre outros 

procedimentos necessários para fins de adequação do veículo aos 

dispositivos da Lei nº 9.503/1997, às Resoluções do Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAN, ao Decreto-Lei nº 1455/76, e às demais normas 

vigentes que regulam o assunto. 2.4.2. Para a transferência de 

propriedade de bens (veículos), o arrematante deverá requerer, junto ao 

órgão de trânsito competente (Coordenadoria do Renavam), o número do 

CRV- Certificado de Registro de Veículo. COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A 

comissão devida será a seguinte remuneração: 5% (cinco por cento), do 

total da vendo do(s) bem(ns). Em caso de suspensão da venda judicial ou 

acordo, o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) a título de 

comissão, calculados da avaliação. LEILÃO NAS MODALIDADES 

PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), 

deverá comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou poderá 

ofertar lanços pela Internet, através do site www.balbinoleiloes.com.br, a 

partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, 

encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, 

para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de 

até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização da 

praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os 

arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar 

os pagamentos, salvo disposição judicial diversa.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015. Lances à vista terão preferência sobre os lances 

parcelados, bastando um lance à vista igual ou superior ao último lance 

ofertado a prazo, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no 

início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja 

ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. 

O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 

do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o 

arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance 

à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O 

valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros 

equivalentes à taxa da poupança, garantido por restrição sobre o próprio 

bem. INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) Réu(s) roberto 

gomes de andrade, na pessoa de seu Representante Legal, se porventura 

não for(em) encontrado(a)(s) para a intimação pessoal. Matupá/MT, 05 de 

dezembro de 2016. Eu, Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, 

devidamente inscrita na JUCEMAT nº. 022, o subscrevo e assino. CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVALeiloeira Oficial – JUCEMAT nº. 022

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51746 Nr: 1643-51.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE TIAGO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTOS nº. 1643-51.2012.811.0111 – CÓD.: 51746 NÚMERO/ANO 0/2012

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: ANDRE TIAGO MOREIRA DA SILVA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), na 

seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Hermínio Ometto, nº 321, Bairro: 

ZR-001, Matupá/MT, CEP: 75.626-000. e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 Veículo, marca VW/Volkswagen, modelo Gol I, ano de 

fabricação e modelo 1996/1996, cor verde, placas JYJ-6469, com a 

pintura bastante desgastada devido às intempéries, com o para-choque 

dianteiro aparentemente desencaixado. Não foi possível testar a parte 

mecânica e elétrica, sem valor de marcado, devendo ser vendido como 

sucata.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 1.000,00 (um mil reais), em 02 de dezembro de 2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/MT.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, JUCEMAT Nº. 

022 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT Nº. 29 e FAMATO Nº. 067/2013.

ADVERTÊNCIAS: 1. Não obstante os ônus especificados nas descrições 

dos lotes, é de responsabilidade dos interessados a verificação quanto à 

existência de pendências junto aos órgãos públicos encarregados do 

registro da propriedade dos bens, assim como os recolhimentos de 

impostos e taxas cobradas para seu registro. 1.1.Os bens relacionados 

serão leiloados nas condições em que se encontram, não cabendo, pois, a 

respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades 

intrínsecas ou extrínsecas, podendo haver a exclusão de bens do leilão a 

qualquer tempo e independentemente de prévia comunicação; 2. Os 

veículos leiloados na condição de CIRCULAÇÃO poderão retornar a 

circular em via pública, ficando o arrematante responsável pela 

regularização do veículo perante o Órgão Executivo de Trânsito, inclusive 

do seu registro, bem como pagamento das respectivas taxas; 2.1. Os 

veículos leiloados na condição de SUCATA (veículos irrecuperáveis, 

baixados definitivamente no Registro Nacional de Veículos Automotores – 

Renavam, os quais terão chassi inutilizados e placas retiradas e 

destruídas) não poderão ser registrados ou licenciados, sendo 

absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se 

exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas 

peças e partes metálicas; 2.2. O adquirente é responsável ainda pela 

utilização e destino final dos veículos/sucatas e responderá, civil e 

criminalmente, pelo uso ou destinação dos mesmos em desacordo com as 

condições estabelecidas neste edital; 2.3. Tratando-se de veículos 

automotores, os arrematantes não arcarão com os débitos de IPVA, 

seguro obrigatório, taxas de licenciamento do DETRAN, anteriores a data 

da arrematação, nem com as multas pendentes, cuja responsabilidade é 

pessoal do proprietário anterior, devendo o arrematante comunicar o juízo 

para que seja retirado o ônus; 2.4. Correrão por conta dos arrematantes a 

transferência dos bens (veículos) adquiridos e a habilitação dos bens 

arrematados às finalidades a que se destinam, além da multa de 

averbação e inspeção ambiental, se incidentes, observados os arts. 123, I 

e § 1º e 233 do Código Nacional de Trânsito, ficando o Leiloeiro Público 

Oficial e o juízo ISENTOS de toda e qualquer situação ou 

responsabilidades decorrentes. 2.4.1. Serão de responsabilidade do 

arrematante todas as providências, solicitações de serviços e encargos 

visando o cadastramento/regularização dos veículos junto aos órgãos de 

trânsito, tais como primeiro emplacamento, emplacamento de veículo de 

coleção, transferência, emissão de certificado, modificação ou 

remarcação de chassi, obtenção de código específico de 

marca/modelo/versão, vistorias, dentre outros procedimentos necessários 

para fins de adequação do veículo aos dispositivos da Lei nº 9.503/1997, 

às Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, ao 

Decreto-Lei nº 1455/76, e às demais normas vigentes que regulam o 

assunto. 2.4.2. Para a transferência de Propriedade de bens (veículos), o 

arrematante deverá requerer, junto ao órgão de trânsito competente 

(Coordenadoria do Renavam), o número do CRV- Certificado de Registro 

de Veículo. COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A comissão devida será a 

seguinte remuneração: 5% (cinco por cento), do total da vendo do(s) 

bem(ns). Em caso de suspensão da venda judicial ou acordo, o valor 

devido será de 2,5% (dois e meio por cento) a título de comissão, 

calculados da avaliação.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, 

confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 
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designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo 

próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição 

judicial diversa.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando 

um lance à vista igual ou superior ao último lance ofertado a prazo, nesse 

caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu 

interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão 

terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será 

permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 

13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, 

por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da 

poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem.

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) Réu(s) ANDRE 

TIAGO MOREIRA DA SILVA, na pessoa de seu Representante Legal, se 

porventura não for(em) encontrado(a)(s) para a intimação pessoal. 

Matupá/MT, 02 de dezembro de 2016. Eu, Cirlei Freitas Balbino da Silva, 

Leiloeira Oficial, devidamente inscrita na JUCEMAT nº. 022, o subscrevo e 

assino.

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA

Leiloeira Oficial – JUCEMAT nº. 022

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51687 Nr: 1584-63.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEREIRA MENDES, RENATO SILVA 

FIGUEIREDO, ABIDIEL ROCHA JOAQUIM, Charles Correia Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO WAGNER ARECO 

GONZALES - OAB:5438

 EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTOS nº. 1584-63.2012.811.0111 – CÓD.: 51687 NÚMERO/ANO 0/2012

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): THIAGO PEREIRA MENDES, RENATO SILVA FIGUEIREDO, ABIDIEL 

ROCHA JOAQUIM E CHARLES CORREIA VITORINO

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), na 

seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Hermínio Ometto, nº 321, Bairro: 

ZR-001, Matupá/MT, CEP: 75.626-000. e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 Veículo, marca Honda, modelo CBX 200 Strada, ano de 

fabricação e modelo 1999/1999, cor roxa, placas JZA-9968, o veículo 

aparenta estar parado há anos, toda enferrujada, desde o tanque, peças 

do motor, quadro e escapamento, sem valor de marcado, devendo ser 

vendido como sucata.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 400,00 (quatrocentos reais), em 02 de dezembro de 

2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/MT.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, JUCEMAT Nº. 

022 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT Nº. 29 e FAMATO Nº. 067/2013.

ADVERTÊNCIAS:

 1. Não obstante os ônus especificados nas descrições dos lotes, é de 

responsabilidade dos interessados a verificação quanto à existência de 

pendências junto aos órgãos públicos encarregados do registro da 

propriedade dos bens, assim como os recolhimentos de impostos e taxas 

cobradas para seu registro.

1.1.Os bens relacionados serão leiloados nas condições em que se 

encontram, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação 

posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, podendo 

haver a exclusão de bens do leilão a qualquer tempo e independentemente 

de prévia comunicação; 2. Os veículos leiloados na condição de 

CIRCULAÇÃO poderão retornar a circular em via pública, ficando o 

arrematante responsável pela regularização do veículo perante o Órgão 

Executivo de Trânsito, inclusive do seu registro, bem como pagamento das 

respectivas taxas; 2.1. Os veículos leiloados na condição de SUCATA 

(veículos irrecuperáveis, baixados definitivamente no Registro Nacional de 

Veículos Automotores – Renavam, os quais terão chassi inutilizados e 

placas retiradas e destruídas) não poderão ser registrados ou licenciados, 

sendo absolutamente proibida a sua circulação em via pública, 

destinando-se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento 

comercial de suas peças e partes metálicas; 2.2. O adquirente é 

responsável ainda pela utilização e destino final dos veículos/sucatas e 

responderá, civil e criminalmente, pelo uso ou destinação dos mesmos em 

desacordo com as condições estabelecidas neste edital; 2.3. Tratando-se 

de veículos automotores, os arrematantes não arcarão com os débitos de 

IPVA, seguro obrigatório, taxas de licenciamento do DETRAN, anteriores a 

data da arrematação, nem com as multas pendentes, cuja 

responsabilidade é pessoal do proprietário anterior, devendo o 

arrematante comunicar o juízo para que seja retirado o ônus; 2.4. Correrão 

por conta dos arrematantes a transferência dos bens (veículos) 

adquiridos e a habilitação dos bens arrematados às finalidades a que se 

destinam, além da multa de averbação e inspeção ambiental, se incidentes, 

observados os arts. 123, I e § 1º e 233 do Código Nacional de Trânsito, 

ficando o Leiloeiro Público Oficial e o juízo ISENTOS de toda e qualquer 

situação ou responsabilidades decorrentes. 2.4.1. Serão de 

responsabilidade do arrematante todas as providências, solicitações de 

serviços e encargos visando o cadastramento/regularização dos veículos 

junto aos órgãos de trânsito, tais como primeiro emplacamento, 

emplacamento de veículo de coleção, transferência, emissão de 

certificado, modificação ou remarcação de chassi, obtenção de código 

específico de marca/modelo/versão, vistorias, dentre outros 

procedimentos necessários para fins de adequação do veículo aos 

dispositivos da Lei nº 9.503/1997, às Resoluções do Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAN, ao Decreto-Lei nº 1455/76, e às demais normas 

vigentes que regulam o assunto. 2.4.2. Para a transferência de 

propriedade de bens (veículos), o arrematante deverá requerer, junto ao 

órgão de trânsito competente (Coordenadoria do Renavam), o número do 

CRV- Certificado de Registro de Veículo.

COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do total da vendo do(s) bem(ns). Em 

caso de suspensão da venda judicial ou acordo, o valor devido será de 

2,5% (dois e meio por cento) a título de comissão, calculados da 

avaliação. LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: 

Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, 

no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, 

através do site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil 

subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 

horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de 

antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 

disposição judicial diversa. A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando 

um lance à vista igual ou superior ao último lance ofertado a prazo, nesse 

caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu 

interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão 

terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será 

permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 

13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, 

por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da 

poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem. INTIMAÇÃO: 

Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) Réu(s) THIAGO PEREIRA 

MENDES, RENATO SILVA FIGUEIREDO, ABIDIEL ROCHA JOAQUIM E 

CHARLES CORREIA VITORINO, na pessoa de seu Representante Legal, se 
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porventura não for(em) encontrado(a)(s) para a intimação pessoal. 

Matupá/MT, 02 de dezembro de 2016. Eu, Cirlei Freitas Balbino da Silva, 

Leiloeira Oficial, devidamente inscrita na JUCEMAT nº. 022, o subscrevo e 

assino. CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA - Leiloeira Oficial – JUCEMAT 

nº. 022

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57660 Nr: 1031-11.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DOS SANTOS LEOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTOS nº. 1031-11.2015.811.0111 – CÓD.: 57660 NÚMERO/ANO 0/2015

VÍTIMA: A SOCIEDADE

INDICIADO: FRANCISCO DOS SANTOS LEOS

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), na 

seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Hermínio Ometto, nº 321, Bairro: 

ZR-001, Matupá/MT, CEP: 75.626-000. e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 Motocicleta, marca Yamaha, modelo XT 600Z Tenere, ano de 

fabricação e modelo 19988/1988, cor azul, placa KBD-0657/GO, com a 

pintura desgastada pelas intempéries, banco ressecado, corrente, guidão 

e outras partes mecânicas apresentando ferrugem, com a pintura 

desgastada no para-lama dianteiro, e com alguns ricos no tanque de 

combustível, não foi possível testar a parte elétrica e mecânica da moto.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 4.500,00 (quatro mil, quinhentos reais reais), em 29 

de novembro de 2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/GO.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, JUCEMAT Nº. 

022 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT Nº. 29 e FAMATO Nº. 067/2013.

ADVERTÊNCIAS: 1. Não obstante os ônus especificados nas descrições 

dos lotes, é de responsabilidade dos interessados a verificação quanto à 

existência de pendências junto aos órgãos públicos encarregados do 

registro da propriedade dos bens, assim como os recolhimentos de 

impostos e taxas cobradas para seu registro. 1.1.Os bens relacionados 

serão leiloados nas condições em que se encontram, não cabendo, pois, a 

respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades 

intrínsecas ou extrínsecas, podendo haver a exclusão de bens do leilão a 

qualquer tempo e independentemente de prévia comunicação; 2. Os 

veículos leiloados na condição de CIRCULAÇÃO poderão retornar a 

circular em via pública, ficando o arrematante responsável pela 

regularização do veículo perante o Órgão Executivo de Trânsito, inclusive 

do seu registro, bem como pagamento das respectivas taxas; 2.1. Os 

veículos leiloados na condição de SUCATA (veículos irrecuperáveis, 

baixados definitivamente no Registro Nacional de Veículos Automotores – 

Renavam, os quais terão chassi inutilizados e placas retiradas e 

destruídas) não poderão ser registrados ou licenciados, sendo 

absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se 

exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas 

peças e partes metálicas; 2.2. O adquirente é responsável ainda pela 

utilização e destino final dos veículos/sucatas e responderá, civil e 

criminalmente, pelo uso ou destinação dos mesmos em desacordo com as 

condições estabelecidas neste edital;

2.3. Tratando-se de veículos automotores, os arrematantes não arcarão 

com os débitos de IPVA, seguro obrigatório, taxas de licenciamento do 

DETRAN, anteriores a data da arrematação, nem com as multas 

pendentes, cuja responsabilidade é pessoal do proprietário anterior, 

devendo o arrematante comunicar o juízo para que seja retirado o ônus; 

2.4. Correrão por conta dos arrematantes a transferência dos bens 

(veículos) adquiridos e a habilitação dos bens arrematados às finalidades 

a que se destinam, além da multa de averbação e inspeção ambiental, se 

incidentes, observados os arts. 123, I e § 1º e 233 do Código Nacional de 

Trânsito, ficando o Leiloeiro Público Oficial e o juízo ISENTOS de toda e 

qualquer situação ou responsabilidades decorrentes.

2.4.1. Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências, 

s o l i c i t a ç õ e s  d e  s e r v i ç o s  e  e n c a r g o s  v i s a n d o  o 

cadastramento/regularização dos veículos junto aos órgãos de trânsito, 

tais como primeiro emplacamento, emplacamento de veículo de coleção, 

transferência, emissão de certificado, modificação ou remarcação de 

chassi, obtenção de código específico de marca/modelo/versão, vistorias, 

dentre outros procedimentos necessários para fins de adequação do 

veículo aos dispositivos da Lei nº 9.503/1997, às Resoluções do Conselho 

Nacional de Trânsito – CONTRAN, ao Decreto-Lei nº 1455/76, e às demais 

normas vigentes que regulam o assunto. 2.4.2. Para a transferência de 

propriedade de bens (veículos), o arrematante deverá requerer, junto ao 

órgão de trânsito competente (Coordenadoria do Renavam), o número do 

CRV- Certificado de Registro de Veículo.

COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do total da vendo do(s) bem(ns). Em 

caso de suspensão da venda judicial ou acordo, o valor devido será de 

2,5% (dois e meio por cento) a título de comissão, calculados da 

avaliação. LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: 

Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, 

no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, 

através do site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil 

subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 

horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de 

antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 

disposição judicial diversa. A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando 

um lance à vista igual ou superior ao último lance ofertado a prazo, nesse 

caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu 

interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão 

terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será 

permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 

13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, 

por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da 

poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem. INTIMAÇÃO: 

Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) Réu(s) FRANCISCO DOS 

SANTOS LEOS, na pessoa de seu Representante Legal, se porventura 

não for(em) encontrado(a)(s) para a intimação pessoal. Matupá/MT, 05 de 

dezembro de 2016. Eu, Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, 

devidamente inscrita na JUCEMAT nº. 022, o subscrevo e assino. CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA - Leiloeira Oficial – JUCEMAT nº. 022

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55262 Nr: 1361-42.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GFROSSO

JUIZADO ESPECIAL DE MATUPÁ

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTOS nº. 1361-42.2014.811.0111 – CÓD.: 55262 NÚMERO/ANO 0/2014

VÍTIMA: A SOCIEDADE

INDICIADO: WESLEI SOUZA DE OLIVEIRA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s)s bem(ns) abaixo descrito(s), na 
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seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Avenida Perimetral Sul, nº. 370, 

Inconfidentes, Vila Rica/MT e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 (uma) Motocicleta, marca Yamaha, modelo XTZ 250 TÉNÉRÉ, 

ano de fabricação e modelo 2012/2013, cor branca, placas OAQ-0738, 

aparentemente em bom estado de conservação, com a barra que serve de 

apoio para o passageiro bastante corroída (com ferrugem), não foi 

possível testar a parte elétrica e mecânica.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), em 02 de 

dezembro de 2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/MT.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, JUCEMAT Nº. 

022 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT Nº. 29 e FAMATO Nº. 067/2013.

ADVERTÊNCIAS: 1. Não obstante os ônus especificados nas descrições 

dos lotes, é de responsabilidade dos interessados a verificação quanto à 

existência de pendências junto aos órgãos públicos encarregados do 

registro da propriedade dos bens, assim como os recolhimentos de 

impostos e taxas cobradas para seu registro. 1.1.Os bens relacionados 

serão leiloados nas condições em que se encontram, não cabendo, pois, a 

respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades 

intrínsecas ou extrínsecas, podendo haver a exclusão de bens do leilão a 

qualquer tempo e independentemente de prévia comunicação; 2. Os 

veículos leiloados na condição de CIRCULAÇÃO poderão retornar a 

circular em via pública, ficando o arrematante responsável pela 

regularização do veículo perante o Órgão Executivo de Trânsito, inclusive 

do seu registro, bem como pagamento das respectivas taxas; 2.1. Os 

veículos leiloados na condição de SUCATA (veículos irrecuperáveis, 

baixados definitivamente no Registro Nacional de Veículos Automotores – 

Renavam, os quais terão chassi inutilizados e placas retiradas e 

destruídas) não poderão ser registrados ou licenciados, sendo 

absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se 

exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas 

peças e partes metálicas; 2.2. O adquirente é responsável ainda pela 

utilização e destino final dos veículos/sucatas e responderá, civil e 

criminalmente, pelo uso ou destinação dos mesmos em desacordo com as 

condições estabelecidas neste edital;

2.3. Tratando-se de veículos automotores, os arrematantes não arcarão 

com os débitos de IPVA, seguro obrigatório, taxas de licenciamento do 

DETRAN, anteriores a data da arrematação, nem com as multas 

pendentes, cuja responsabilidade é pessoal do proprietário anterior, 

devendo o arrematante comunicar o juízo para que seja retirado o ônus;

2.4. Correrão por conta dos arrematantes a transferência dos bens 

(veículos) adquiridos e a habilitação dos bens arrematados às finalidades 

a que se destinam, além da multa de averbação e inspeção ambiental, se 

incidentes, observados os arts. 123, I e § 1º e 233 do Código Nacional de 

Trânsito, ficando o Leiloeiro Público Oficial e o juízo ISENTOS de toda e 

qualquer situação ou responsabilidades decorrentes. 2.4.1. Serão de 

responsabilidade do arrematante todas as providências, solicitações de 

serviços e encargos visando o cadastramento/regularização dos veículos 

junto aos órgãos de trânsito, tais como primeiro emplacamento, 

emplacamento de veículo de coleção, transferência, emissão de 

certificado, modificação ou remarcação de chassi, obtenção de código 

específico de marca/modelo/versão, vistorias, dentre outros 

procedimentos necessários para fins de adequação do veículo aos 

dispositivos da Lei nº 9.503/1997, às Resoluções do Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAN, ao Decreto-Lei nº 1455/76, e às demais normas 

vigentes que regulam o assunto. 2.4.2. Para a transferência de 

propriedade de bens (veículos), o arrematante deverá requerer, junto ao 

órgão de trânsito competente (Coordenadoria do Renavam), o número do 

CRV- Certificado de Registro de Veículo.

COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do total da vendo do(s) bem(ns). Em 

caso de suspensão da venda judicial ou acordo, o valor devido será de 

2,5% (dois e meio por cento) a título de comissão, calculados da 

avaliação. LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: 

Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, 

no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, 

através do site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil 

subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 

horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de 

antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 

disposição judicial diversa. A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando 

um lance à vista igual ou superior ao último lance ofertado a prazo, nesse 

caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu 

interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão 

terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será 

permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 

13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, 

por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da 

poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem. INTIMAÇÃO: 

Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) Réu(s) WESLEI SOUZA DE 

OLIVEIRA, na pessoa de seu Representante Legal, se porventura não 

for(em) encontrado(a)(s) para a intimação pessoal. Matupá/MT, 02 de 

dezembro de 2016. Eu, Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, 

devidamente inscrita na JUCEMAT nº. 022, o subscrevo e assino. CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA - Leiloeira Oficial – JUCEMAT nº. 022

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53236 Nr: 1349-62.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTOS nº. 1349-62.2013.811.0111 – CÓD.: 53236 NÚMERO/ANO 0/2013

INDICIADO: ADAILTON DOS SANTOS

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), na 

seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15 de dezembro de 2016, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Hermínio Ometto, nº 321, Bairro: 

ZR-001, Matupá/MT, CEP: 75.626-000. e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 Veículo, marca Ford, modelo Escort GL, ano de fabricação e 

modelo 1993/1993, cor azul, placas BFP-51199/SP, com a pintura bastante 

desgastada devido às intempéries, sem o farol do lado do passageiro, com 

amassados em diversas partes da lataria, sem o vidro do lado do 

motorista, onde a porta esta amarrada ao volante, e sem o vidro na porta 

do motorista, parte interna bastante suja> Não foi possível testar a parte 

mecânica e elétrica.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 01 de dezembro de 

2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/SP.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, JUCEMAT Nº. 

022 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT Nº. 29 e FAMATO Nº. 067/2013.

ADVERTÊNCIAS: 1. Não obstante os ônus especificados nas descrições 

dos lotes, é de responsabilidade dos interessados a verificação quanto à 

existência de pendências junto aos órgãos públicos encarregados do 

registro da propriedade dos bens, assim como os recolhimentos de 

impostos e taxas cobradas para seu registro. 1.1.Os bens relacionados 

serão leiloados nas condições em que se encontram, não cabendo, pois, a 
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respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades 

intrínsecas ou extrínsecas, podendo haver a exclusão de bens do leilão a 

qualquer tempo e independentemente de prévia comunicação; 2. Os 

veículos leiloados na condição de CIRCULAÇÃO poderão retornar a 

circular em via pública, ficando o arrematante responsável pela 

regularização do veículo perante o Órgão Executivo de Trânsito, inclusive 

do seu registro, bem como pagamento das respectivas taxas; 2.1. Os 

veículos leiloados na condição de SUCATA (veículos irrecuperáveis, 

baixados definitivamente no Registro Nacional de Veículos Automotores – 

Renavam, os quais terão chassi inutilizados e placas retiradas e 

destruídas) não poderão ser registrados ou licenciados, sendo 

absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se 

exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas 

peças e partes metálicas; 2.2. O adquirente é responsável ainda pela 

utilização e destino final dos veículos/sucatas e responderá, civil e 

criminalmente, pelo uso ou destinação dos mesmos em desacordo com as 

condições estabelecidas neste edital;

2.3. Tratando-se de veículos automotores, os arrematantes não arcarão 

com os débitos de IPVA, seguro obrigatório, taxas de licenciamento do 

DETRAN, anteriores a data da arrematação, nem com as multas 

pendentes, cuja responsabilidade é pessoal do proprietário anterior, 

devendo o arrematante comunicar o juízo para que seja retirado o ônus; 

2.4. Correrão por conta dos arrematantes a transferência dos bens 

(veículos) adquiridos e a habilitação dos bens arrematados às finalidades 

a que se destinam, além da multa de averbação e inspeção ambiental, se 

incidentes, observados os arts. 123, I e § 1º e 233 do Código Nacional de 

Trânsito, ficando o Leiloeiro Público Oficial e o juízo ISENTOS de toda e 

qualquer situação ou responsabilidades decorrentes.

2.4.1. Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências, 

s o l i c i t a ç õ e s  d e  s e r v i ç o s  e  e n c a r g o s  v i s a n d o  o 

Cadastramento/regularização dos veículos junto aos órgãos de trânsito, 

tais como primeiro emplacamento, emplacamento de veículo de coleção, 

transferência, emissão de certificado, modificação ou remarcação de 

chassi, obtenção de código específico de marca/modelo/versão, vistorias, 

dentre outros procedimentos necessários para fins de adequação do 

veículo aos dispositivos da Lei nº 9.503/1997, às Resoluções do Conselho 

Nacional de Trânsito – CONTRAN, ao Decreto-Lei nº 1455/76, e às demais 

normas vigentes que regulam o assunto. 2.4.2. Para a transferência de 

propriedade de bens (veículos), o arrematante deverá requerer, junto ao 

órgão de trânsito competente (Coordenadoria do Renavam), o número do 

CRV- Certificado de Registro de Veículo. COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A 

comissão devida será a seguinte remuneração: 5% (cinco por cento), do 

total da vendo do(s) bem(ns). Em caso de suspensão da venda judicial ou 

acordo, o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) a título de 

comissão, calculados da avaliação. LEILÃO NAS MODALIDADES 

PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), 

deverá comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou poderá 

ofertar lanços pela Internet, através do site www.balbinoleiloes.com.br, a 

partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, 

encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, 

para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de 

até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização da 

praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os 

arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar 

os pagamentos, salvo disposição judicial diversa.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015. Lances à vista terão preferência sobre os lances 

parcelados, bastando um lance à vista igual ou superior ao último lance 

ofertado a prazo, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no 

início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja 

ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. 

O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 

do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o 

arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance 

à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O 

valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros 

equivalentes à taxa da poupança, garantido por restrição sobre o próprio 

bem. INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) Réu(s) 

ADAILTON DOS SANTOS, na pessoa de seu Representante Legal, se 

porventura não for(em) encontrado(a)(s) para a intimação pessoal. 

Matupá/MT, 05 de dezembro de 2016. Eu, Cirlei Freitas Balbino da Silva, 

Leiloeira Oficial, devidamente inscrita na JUCEMAT nº. 022, o subscrevo e 

assino. CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA - Leiloeira Oficial – JUCEMAT 

nº. 022

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58203 Nr: 1258-98.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO ARMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Autos nº: 1258-98.2015.811.0111 (Código 58203)

Autor: Ministério Público Estadual

 Acusado: José Aparecido Armondes

V I S T O S.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, em face 

do acusado identificado acima, que, devidamente citado, declarou não 

possuir condições econômicas de constituir advogado particular, o que, 

aliado ao fato de não funcionar o serviço da Defensoria Pública nesta 

comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) do réu o(a) advogado(a), Dr. 

Marcus Augusto Giraldi Macedo - OAB 13563, para assumir o patrocínio 

de sua defesa técnica, inclusive com apresentação de resposta escrita, 

na forma da lei.

Arbitro honorários advocatícios ao(à) causídico(a) nomeado(a), no valor 

equivalente à 10 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ. Na sentença o juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do(a) defensor(a) dativo(a), com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso 

(Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).

Intime-se o(a) advogado(a) para apresentar a defesa técnica do acusado, 

no prazo legal, bem como, para que tome ciência da audiência já 

designada.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para impulso oficial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Matupá(MT), 2 de dezembro de 2016.

 FABIO PETENGILL,

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62439 Nr: 1234-36.2016.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE SCARTEZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIOLA MORESCHI 

PASSANELI - OAB:21371/O

 “Vistos. Tendo em vista a constatação de que o autor do fato possui 

condições de contratar advogado, revogo nomeação anterior.

Não prejudicado o ato, haja vista constituição de advogado.

Regularmente cumprido o ato deprecado, devolva-se ao Juízo Deprecante 

para homologação, grafando nossas homenagens. Procedam-se às 

baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58203 Nr: 1258-98.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO ARMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 “Vistos, apresentada defesa de forma oral, e constatando que 

inadvertidamente a denuncia versando sobre violência domestica acabou 
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sendo processada como se pertencente ao procedimento da Lei 9.099/95, 

corrijo o erro procedimental, determino a conversão do rito, adequando-o 

ao procedimento comum penal e ato seguinte, determino o prosseguimento 

da instrução com a realização das provas orais ainda faltantes, tanto pela 

acusação quanto pela defesa.

Sem prejuízo, redesigno a audiência para o dia 07 de fevereiro de 2017 às 

15h30min.

 Abra-se vistas dos autos à Acusação pelo prazo de 5 dias para 

apresentação do novo endereço da testemunha Mateus dos Santos, com 

o endereço, intime-se para que compareça a audiência aqui designada, 

ou, localizado endereço de comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para sua oitiva. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 11441 Nr: 1237-26.2005.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma Correa da Costa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Essencia Agropecuária S/A, Jaime Antonio 

Tomazelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611-A/MT, Klebson Leonardo de Souza Silva - 

OAB:9.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Mário Moreira Júnior - 

OAB:PR/17828, Fernando Bueno da Graça - OAB:35.647, Pedro 

Vicente Leon - OAB:2.249, Raquel Cristina Rockenbach Bleich - 

OAB:7655, Rosana de Barros Bezerra Pinheiro Espósito - 

OAB:4.531, Sérgio Donizeti Nunes - OAB:2420-B, Waldemar 

Rodrigues dos Santos Neto - OAB:5370

 Proc. 1237-26.2005.811.0030

Cód. 11441

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para manifestar

 à respeito do teor da petição de acordo às fls. 348/351, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Às providências.

 Nobres/MT, 05 de dezembro de 2016.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 19241 Nr: 1919-39.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso-Nobres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Mayra Torchia Franco 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Autos n. 1919-39.2009.811.0030

Código n. 19241

DESPACHO

Vistos etc.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC 

corrigindo, caso necessário, as partes no polo ativo e passivo.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Oposta a impugnação, ouça-se a exequente.

Não havendo impugnação, será requisitado o devido pagamento.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Nobres - MT, 01 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 17434 Nr: 155-18.2009.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Teixeira Posses, Roberto Teixeira Posses, 

Rodrigo Teixeira Posses, Ricardo Teixeira Posses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Correa da Costa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilice Duarte Barros - 

OAB:133.130/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611-A/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 17434 Nr: 155-18.2009.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Teixeira Posses, Roberto Teixeira Posses, 

Rodrigo Teixeira Posses, Ricardo Teixeira Posses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Correa da Costa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilice Duarte Barros - 

OAB:133.130/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611-A/MT

 Processo nº 155-18.2009.811.0030

Código: 17434

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de embargos de terceiro propostos por JOÃO CARLOS TEIXEIRA 

POSSES, ROBERTO TEIXEIRA POSSES, RODRIGO TEIXEIRA POSSES e 

RICARDO TEIXEIRA POSSES em face de DJALMA CORREA DA COSTA 

FILHO na qual as partes compuseram acordo (fls. 215/216) e requerem a 

sua homologação.

Com isso, vieram os autos conclusos para homologação.

Decido.

Conforme preceitua o Código Civil-CC, em seu artigo 840 e seguintes, uma 

das formas da extinção da obrigação consiste na transação, entendida 

como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à extinção do 

litígio.

Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil -NCPC que a 

transação deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo 

com resolução do mérito.

No caso em epígrafe, verifico que ambas as partes são plenamente 

capazes e por si ou por procuradores detém poderes específicos para 

transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se 

pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor 

independentemente de interferência estatal.

 Em segundo lugar, entendo ser equitativo o acordo levado a efeito entre 

as partes, eis que contemplam parte satisfatória das obrigações 

pleiteadas na peça exordial.

Cabível, pois, a sua homologação judicial.

Diante do exposto HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado pelas partes. Assim, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

Com a renúncia ao prazo recursal, após as devidas intimações, 

arquivem-se os autos observando as formalidades legais.

Publique-se, Registre-se e Intime-se.

 Cumpra-se.

Nobres/MT, 05 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43322 Nr: 1344-89.2013.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Sarjobe Firmino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Fernandes da Silva Júnior - 

OAB:10.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123

 Autos n. 1344-89.2013.811.0030

Código n. 43322

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposta por JAIR FERNANDES DA 

SILVA JUNIOR em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 132/133 a parte autora requereu o cumprimento da sentença, 

trazendo em anexo demonstrativo de cálculo (fl. 134).

Inicial recebida às fls. 136.

 Petição pelo executado acostada à fl. 139, informando que adimpliu 

integralmente com o valor da dívida objeto da presente execução, juntando 

a guia de depósito judicial, requerendo assim a extinção da execução ante 

a quitação do débito exequendo.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, 

na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 DETERMINO a liberação dos valores depositados judicialmente à fl. 140. 

Expeça-se o alvará competente, devendo os valores serem depositados 

na conta indica à fls. 141.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Nobres/MT, 05 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43070 Nr: 1049-52.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 41607 Nr: 1585-97.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinda Maria de Bonfim Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

de fls. 134, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 50915 Nr: 1440-36.2015.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanilton Barbosa Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Caminhoneiros de NobresMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Silva - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes da audiência designada de instrução e 

julgamento designada às fls. 407, para o dia 20 de março de 2017, às 15 

horas e 30 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 60683 Nr: 4095-44.2016.811.0030

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldo Rafael

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassardem - OAB:11338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4095-44.2016.811.0030

Código n. 60683

DESPACHO

Vistos etc.

I – DEFIRO a abertura do inventário.

II – NOMEIO o requerente ALDO RAFAEL como inventariante que, intimada 

da nomeação, prestará, dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de bem 

e fielmente desempenhar o encargo (art. 617, I e parágrafo único, NCPC).

III – Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data que prestou o 

compromisso, fará o inventariante as primeiras declarações, das quais se 

lavrará termo circunstanciado (art. 620, NCPC).

IV – Feitas as primeiras declarações, citem-se, para os termos do 

inventário e partilha, os herdeiros não representados, o Ministério Público 

e a Fazenda Pública Nacional, Estadual e Municipal (art. 626, NCPC).

V – Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem sobre as primeiras 

declarações (art. 627, NCPC).

VI – Após, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Nobres/MT, 05 de dezembro de 2016.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 17600 Nr: 288-60.2009.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grendene S/A, Glaciele Galvão de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Marques Costa Nascimento - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MASCARELLO - 

OAB:77475 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da penhora 

on-line realizada, conforme determinado na decisão de fls. 193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 21936 Nr: 513-12.2011.811.0030

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maricelia Aurelina da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erati Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 
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Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca do ofício de 

fls. 82, requerendo o que entender de direito, no przo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 10694 Nr: 535-80.2005.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Catulino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188, Reynaldo Botelho da Fonseca 

Accioly Junior - OAB:7581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 60499 Nr: 4006-21.2016.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS Treinamentos Ltda, Wilma de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 7,00 (sete reais), a ser 

realizado mediante depósito identificado na conta 12718-3, agência 

2342-6, Banco do Brasil S/A, juntando aos autos comprovante, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 332 Nr: 13-05.1995.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal -Empresa de Mineração Aripuanã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário Amércio Gafuri, Norivaldo Alves Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo de Avila - 

OAB:OAB/MT5367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, no valor de R$ 1.024,97 (um mil, vinte e quatro reais e 

noventa e sete centavos), no prazo legal, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 40046 Nr: 1736-97.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquilino Eronias Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora do inteiro teor do despacho de fls. 

116, a seguir transcrito: "Vistos etc. Proceda-se a anotação no Sistema 

Apolo para que as novas intimações e notificações ao exequente sejam 

em nome de advogados LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS-OAB/MT N° 

16691-A. Tendo em vista que a intimação anterior se fez em nome do 

antigo advogado do requerente, concedo vistas dos autos ao(s) novo(s) 

procurador (es) para manifestação. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43401 Nr: 1438-37.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credimutum - Coop. de Crédito Rural de Nova Mutum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS LUIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal, tendo em vista a devolução da carta 

precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 21716 Nr: 287-07.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Pedro de Oliveira - ME., Alessandro 

Duarte Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 44530 Nr: 592-83.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hernanes Ferreira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca das 

certidões do Sr. Oficial de Justiça de fls. 57 e 59, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 60370 Nr: 3952-55.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam initmadas as partes da audiência designada às fls. 38, 

sendo que onde consta 22 de maio de 2016, às 17h00min, passa a ser 

corretamente 22 de maio de 2017, às 17h00min.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 41473 Nr: 1416-13.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1416-13.2012.811.0030

Código nº. 41473

DESPACHO

 Vistos etc.

 Cumpra-se integralmente a decisão anterior.

 Nobres/MT, 06 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 40116 Nr: 1824-38.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Vieira Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1824-38.2011.811.0030

Código n. 40116

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumprindo o disposto no parágrafo único do art. 487 do CPC/15, determino 

a intimação da parte autora para manifestar-se quanto à ocorrência da 

prescrição.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nobres/MT, 06 de dezembro de 2016.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 12181 Nr: 304-19.2006.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfonso Paulino Renger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:MT/11538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 304-19.2006.811.0030

Código n. 12181

DESPACHO

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 280, certifique-se a Escrivania se houve 

resposta do executado ou decurso do prazo legal.

 Considerando o petitório de fl. 290, intime-se o executado pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, constitua novo advogado.

 Às providências.

Nobres/MT, 06 de dezembro de 2016.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43264 Nr: 1281-64.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunison Costa Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA: [...] : a) o recuperando deverá frequentar curso ou 

exercer outra atividade autorizada e lícita durante o período diurno, 

permanecendo recolhido em sua residência durante o período noturno, ou 

seja, das 19h00min horas às 06h00min horas de segunda a sexta-feira e 

integralmente nos finais de semana, ficando autorizado a trabalhar 

eventualmente nos finais de semana; b) o recuperando deverá comprovar 

o exercício de atividade lícita e comparecer em juízo mensalmente para 

justificar suas atividades; c) o recuperando não poderá freqüentar lugares 

com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, podendo 

inclusive, durante o período noturno frequentar a igreja, devendo, ainda se 

abster de freqüentar bares, sinucas, botequins, prostíbulos e outros 

lugares onde haja ampla difusão de bebidas alcoólicas; d) o recuperando 

não poderá se envolver em novos delitos, badernas, brigas ou arruaças; 

e) o recuperando não poderá ingerir bebida alcoólica, bem como usar 

substância entorpecente. Feitas as advertências das conseqüências do 

descumprimento das condições anteriormente, que darão ensejo à 

regressão de regime, o MM. Juiz indagou ao recuperando se aceitava e 

prometia cumprir as condições impostas. Ante o compromisso afirmativo 

do reeducando foi determinado o encerramento da audiência. [...]. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. NADA MAIS. Encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes saem intimados e assinam a ata por 

mim redigida. ____________Neiva Bruna de Almeida, Assistente de 

Gabinete II.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito Lysandro Alberto 

LedesmaPromotor de JustiçaEunison Costa Campos ReeducandoMarco 

Antonio Magalhães dos SantosAdvogado OAB/MT 12550

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43983 Nr: 109-53.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Dalla Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:9538/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado para apresentar alegações 

finais, no przo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 16176 Nr: 894-59.2007.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Catulino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 41810 Nr: 1828-41.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Dias de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A MT, Priscila Kei Sato - OAB:15684
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 Autos n. 1828-41.2012.811.0030

Código n. 41810

DESPACHO

Vistos etc.

Certifique a Sra. Gestora se houve manifestação da parte requerida, nos 

termos da decisão de fl. 124.

Após, torne-me os autos conclusos.

As providências.

Nobres/MT, 06 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 31718 Nr: 279-54.2005.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO AZUL - INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Lavezzo - 

OAB:5709/MT, TIAGO AUED - OAB:9873/MT

 Isto posto, reconheço a carência de ação por impossibilidade jurídica do 

pedido, ausência do interesse processual e inadequação da via eleita, e 

julgo extinto sem resolução do mérito na forma do art. 485, inciso VI do 

Código de Processo Civil. Embora haja menção na capa dos autos 

“gratuito”, inexiste qualquer decisão nesse sentido, embora tenha sido 

requerido na exordial, e exista declaração de hipossuficiência. Com efeito, 

a partir da análise do valor do bem do processo e da declaração dela de 

que teria de fato comprado parte da propriedade, presume-se que esta 

não se encontra no estado de miserabilidade, a justificar a concessão 

deste benefício.Assim à parte autora não comprovou sua insuficiência de 

recursos para pagar as custas e despesas processuais, fato que não 

restou demonstrado no caso em apreço, dando-se assim azo ao 

indeferimento do pedido, nos termos do §2.º, do art. 99, do Código de 

Processo Civil, adiante transcrito:“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.”Assim, indefiro o pedido de gratuidade 

judiciária, e condeno-a a pagar as custas e as despesas processuais, a 

serem calculadas e preparadas, inclusive para fins de eventual 

insurgência, assim como em honorários advocatícios da parte adversa, 

que arbitro em 10% do valor atribuído à causa. Dicção dos arts. 82, 84 e 

85 do mesmo digesto adjetivo. Preclusas as vias recursais e nada sendo 

requerido, ao arquivo com as anotações e baixas devidas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Nova Canaã do Norte – MT, 15 de 

novembro de 2016.Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 35404 Nr: 737-32.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE JUSSARA PIEROBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO AZUL - INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA 

LTDA, MARIA DA GLÓRIA PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Sulzer Parada - 

OAB:OAB/MT 11846-B, Luiz André Bezerra Marques de Sá - 

OAB:8376-B/MT, Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT, TIAGO AUED - 

OAB:9873/MT

 Ante o exposto, julgo extinta a presente oposição, sem apreciação de 

mérito, reputando a autora Eliane Jussara Pierebon carecedora de 

interesse para o prosseguimento da presente.Visto a decisão proferia nos 

autos cód. 33139, transladem-se cópias do termo de audiência de 

instrução às p. 233/235 e 251/257, com os respectivos CD’S áudio visual e 

encaminhe ao processo citado. Custas, na forma da lei.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, observadas as formalidades legais, arquive-se 

os autos.Nova Canaã do Norte– MT, 15 de novembro de 2016.Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 47187 Nr: 374-69.2014.811.0090

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CHIULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHELLI SANTIAGO CHIULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 “Vistos etc. Defiro a juntada de substabelecimento em 15 dias, pela parte 

requerida. Determino à parte autora que junte cópia autêntica no mesmo 

prazo das alegações do título revisionando. Remeto as partes as 

alegações finais escritas, no prazo de 05 dias a cada qual, iniciando-se 

pelo autor. Ao final, colhido o pronunciamento ministerial, conclusos para 

sentença. Saem os presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 48272 Nr: 53-97.2015.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ITR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 “Vistos etc. (...) Isto posto, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC e da Lei n.º 5.478/1968, HOMOLOGO o acordo, cujos termos passam 

a integrar o presente decisum, preservados tanto quanto possível os 

interesses prioritários da parte alimentária e sua guarda, garantida a 

visitação da mãe, respeitados os direitos e, conforme as condições das 

partes acima, resguardado o binômio possibilidade/necessidade. Destarte, 

CONDENO a requerida arcar com metade das despesas extraordinárias 

com saúde e educação das filhas, nos termos suso acordados. CONCEDO 

a guarda definitiva unilateral de Isabela Duarte Rodrigues e Isis Duarte 

Rodrigues ao seu genitor Ivanildo Teixeira Rodrigues, que deverá assinar 

termo de compromisso em até 05 dias. GARANTO o direito de visitação da 

mãe às filhas, na forma disciplinada no acordo. CONDENO a mãe a pagar 

alimentos às filhas no valor de R$ 264,00 mensais, correspondentes a 

30% do salário-mínimo vigente, proporção esta a ser mantida sempre que 

se alterar o piso salarial nacional. ESTENDO a assistência judiciária ao 

requerido, conforme pleiteado em contestação. Condeno-o, entretanto, a 

pagar custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios, cuja 

obrigação fica suspensa por até 05 anos, se não modificada sua situação 

financeira, quando restará prescrita, por força dos arts. 82 e 98, § 3º, do 

CPC, da Lei n.° 1.060/1950 e Lei estadual de custas n.° 7.603/2001, e art. 

5.°, inciso LXXIV, da Carta Magna. Nomeado Defensor Dativo à requerida, 

apresentando-se nesta solenidade o Dr. Ruston, que protestou pela 

juntada de substabelecimento. CONDENO o Estado de Mato Grosso a 

pagar de R$ 293,33 (duzentos e noventa e três reais e trinta e três 

centavos) a título de honorários advocatícios ao Defensor Dativo, nos 

termos do capítulo I, sessão 12, da CNGC e provimento n.º 009/2007 da 

CGJ. (...) publicada em audiência. Dispensado seu registro. Em virtude da 

expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 37073 Nr: 754-97.2011.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 
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DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDOC, EFDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABIANO APARECIDO DE SOUZA - 

OAB:, MARIA ERCÍLIA COTRIM GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 “Vistos etc. (...) Isto posto, em consonância com o pronunciamento do 

Ministério Público, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução de 

mérito, alicerçado no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

conceder a guarda unilateral de Wigner Henrique Cordeiro da Silva à sua 

mãe Gislene de Oliveira Cordeiro, com fundamento nos arts. 28 usque 35 

da Lei n.° 8.069/1990, outorgando-lhe o direito de representá-lo nos atos 

da vida civil e com o exercício do poder familiar que detém. A guardiã 

deverá firmar termo de compromisso definitivo em cinco (05) dias de bem 

e fielmente desempenhar o encargo da guarda, o que a obriga à prestação 

de assistência material, moral e educacional à criança, conferindo-lhe o 

direito de opor-se a terceiros, inclusive ao pai. Expeça-se o termo de 

guarda a ser firmado pela requerente no prazo assinalado. Condeno o 

requerido a pagar alimentos ao filho no valor de R$ 264,00, 

correspondentes em 30% do salário-mínimo em vigor, proporção esta a 

ser mantida toda vez que alterar o piso salarial nacional. Os pagamentos 

deveram ocorrer em cada dia 10 de cada mês, devidos desde a citação, 

cessados os alimentos provisórios, por sinal, no mesmo valor. Os 

pagamentos dar-se-ão mediante contrarrecibo ou depósitos em conta 

bancária favorável à mãe do alimentário. (...) E façam-se as comunicações 

devidas. Defiro a juntada de substabelecimento em até 15 dias, pela parte 

autora. Determino seja consertado no distribuidor e capas dos autos, 

grafando corretamente as partes. Sentença publicada em audiência. 

Registre-se. Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se 

e arquive-se, após cumpridas as diligências. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 47622 Nr: 694-22.2014.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 “Vistos etc. Na audiência anterior de p. 102 a douta defesa constituída 

saiu intimada desta audiência e para informar endereço atual de 

testemunhas não encontradas ou substitui-las. Também postulou 

interrogatório do réu em Cuiabá, prometendo informar seu endereço. Não 

fez uma coisa e nem outra. Ainda não compareceu a este ato, obrigando o 

juízo a nomear Defensor Dativo ao réu para o ato. Nesse passo, resta 

preclusa a oitiva das testemunhas até então não encontradas e não 

substituídas na quinzena assinalada da decisão de p. 102. Também mais 

uma vez prejudicado o interrogatório do acusado revel, pois no mesmo 

prazo sobredito não foi indicado seu paradeiro, conforme prometido. 

Sobre as testemunhas não encontradas posteriormente à referida 

audiência, diga a douta defesa constituída em 15 dias, mais uma vez 

cientificada o fenômeno da preclusão. Ao douto advogado dativo nomeado 

para o ato, ante a ausência injustificada do douto advogado constituído, 

arbitro honorários advocatícios no valor de 01 URH, a ser honrada pelo 

douto advogado constituído, não sendo moral e nem legalmente admissível 

que o Estado banque o descaso de quem é contratado a prestar serviço 

essencial de advocacia. Aguarde-se o retorno das cartas precatórias, 

devidamente cumpridas, devendo a douta defesa falar sobre eventual 

testemunha não encontrada. Se não houver outras provas, sem 

diligências requeridas, encerrada restará a instrução processual, com a 

remessa das partes às alegações finais sucessivas e escritas em 10 dias 

a cada qual, iniciando-se pelo Ministério Público. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se. Cumpra-se”.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 67832 Nr: 972-83.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Zufino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Monte Verde - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:OAB/MT 4.342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Chamo o feito à Ordem.

Trata-se de Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada proposta 

por Célia Zufino da Silva Lopes em face do Município de Nova Monte 

Verde/MT, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora, por meio de seu advogado se manifestou às fls. 26, 

requerendo a extinção dos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, na essência.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte requerente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo, antes de formado a triangularização processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito na forma 

do art. 485, inciso VIII, do NCPC, autorizando, caso requeira, o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a presente, mediante 

certidão nos autos.

 Deixo de condenar em custas, eis que defiro os benefícios da justiça 

gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de Novembro de 2016.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71827 Nr: 1770-10.2016.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Alta Floresta - 1º Vara, Carlos Alberto de 

Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Gobetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafel Pauli - OAB:20244 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a petição de fls. 16, proceda a Sra. Gestora o necessário.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 Dezembro de 2016.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 65285 Nr: 1180-04.2014.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda de Campos Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Solange 

Sousa Kreidloro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a existência de lembrete pendente de juntada no sistema 

Apolo, retornem os autos à Secretaria.
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Após, devidamente juntado ou certificado com a devida baixa do lembrete, 

voltem-me os autos concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de Dezembro de 2016.

Juliano Hermont Hermes da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 38271 Nr: 1384-24.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, Silmara Ruiz Matsura (Centro Empresarial 

Paiaguás) - OAB:OAB/MT-9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposto por Banco Finasa BMC 

S/A em face de Clodoaldo Ferminio, todos devidamente qualificados nos 

autos.

A parte autora, por meio de seu advogado se manifestou às fls. 60, 

requerendo a extinção dos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, na essência.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte requerente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo, antes de formado a triangularização processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito na forma 

do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Após o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o 

valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 82, § 2º e 85, § 2º do 

NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 05 de Dezembro de 2016.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 41046 Nr: 785-17.2011.811.0091

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAC, EPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Comarca de Nova Monte Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, o que faço com arrimo 

no parágrafo único do art. 321 da Lei 13.105/15, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art.485, 

inciso I, do NCPC). Condeno os Requerentes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por 

cento sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 82, § 2º e 

85, § 2º do NCPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

06 de Dezembro de 2016.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz 

Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 40103 Nr: 1835-15.2010.811.0091

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LND, MEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): jd

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos com Pedido Liminar proposta 

por Lucas Noetzold Durski representado à época por sua genitora Maria 

Estela Noetzold em face de Juarez Durski, todos devidamente qualificados 

nos autos.

A parte autora, compareceu nesta Secretaria informando que atingiu a 

maioridade e não possui mais interesse no prosseguimento do feito (fls. 

34).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, na essência.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte requerente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito na forma 

do art. 485, inciso VIII, do NCPC, autorizando, caso requeira, o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a presente, mediante 

certidão nos autos.

 Deixo de condenar em custas, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 07 de Dezembro de 2016.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 39512 Nr: 1243-68.2010.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação, com fundamento no artigo 485, inciso II, § 1º, do Código de 

Processo Civil.Sem custas.Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

07 de Dezembro de 2016.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz 

Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 40983 Nr: 722-89.2011.811.0091

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LGMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMdN, LPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 Vistos, etc.

Por se tratar de ação que envolva interesse da infância e da juventude, 

não são os direitos dos pais ou responsáveis, no sentido de terem para si 

a criança, que devem ser observados. É a criança que deve ter 

assegurado o direito de ser cuidada pelos pais ou, ainda, quando esses 

não manifestam interesse ou condições para tanto, pela família substituta, 

tudo conforme balizas definidas no artigo 227 da CF/88, que seguem 

estabelecidas nos artigos 3º, 4º e 5º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

O princípio do juiz imediato vem estabelecido no artigo 147, incisos I e II, do 
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ECA, segundo o qual, o foro competente para apreciar e julgar as 

medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e 

garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a criança ou 

o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar 

e comunitária.

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO DE 

DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA 

CRIANÇA E DAQUELES QUE DETÉM SUA GUARDA. ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO 

JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO NA 

HIPÓTESE CONCRETA.

1. Conforme estabelece o art. 87 do CPC, a competência determina-se no 

momento da propositura da ação e, em se tratando de hipótese de 

competência relativa, não é possível de ser modificada ex officio. Esse 

mencionado preceito de lei institui, com a finalidade de proteger a parte, a 

regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis).

2. O princípio do juiz imediato vem estabelecido no art. 147, I e II, do ECA, 

segundo o qual o foro competente para apreciar e julgar as medidas, 

ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias 

positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a criança ou o 

adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e 

comunitária.

3. Embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art. 

147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta, 

nomeadamente porque expressa norma cogente que, em certa medida, 

não admite prorrogação.

4. A jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação 

subsidiária do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I e II, do ECA, 

manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em 

face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo.

5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do 

Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito 

Federal-DF. (CC 119.318/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012).

 Conforme se observa, o entendimento é de que o artigo 147, incisos I e II, 

do ECA, além de regra de fixação de competência, constitui também norma 

de modificação desta, garantindo à criança e ao adolescente que seus 

interesses sejam julgados pela autoridade judiciária mais próxima de onde 

se encontra, ainda que o local de convivência sofra modificação no 

decorrer da ação.

 Trata-se de um efeito que na prática afasta a regra da perpetuatio 

jurisdictionis, expressa no artigo 87, do CPC, permitindo ainda, modificação 

da competência após a propositura da ação.

Na hipótese, não resta dúvida de que o menor Lucas Gabriel Marques 

Alves se encontra sob a guarda de seu genitor (termo de guarda 

provisória à fls. 24), Reginaldo Alves Feitoza, sendo residentes e 

domiciliados, atualmente, no Município de Paranaíta/MT, conforme consta 

na cota ministerial juntada às fls. 78/79, razão porque, torna-se 

competente para o processamento da presente demanda.

Fortalece tal entendimento, decisão sumulada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no seguinte sentido:

SÚMULA 383/STJ. FAMÍLIA. MENOR. COMPETÊNCIA. AÇÃO CONEXA DE 

INTERESSE DE MENOR. FORO DO DOMICÍLIO DO DETENTOR DE SUA 

GUARDA. ECA, ART. 147, I. CPC, ART. 103. A competência para 

processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em 

princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.

Diante de tudo que fora informado, Reconheço a incompetência absoluta 

deste juízo para processar e julgar o presente feito, DETERMINO assim, de 

consequência, a REMESSA dos presentes autos ao Juízo da Comarca de 

Paranaíta/MT, com fulcro no artigo 147, inciso I do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, após as baixas e anotações devidas e após decorrido o 

prazo recursal.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 07 de Dezembro de 2016.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 66730 Nr: 254-86.2015.811.0091

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Nova Monte Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUIS VERISSIMO - 

OAB:14357

 Diante da manifestação da vítima, a providência jurisdicional pleiteada 

tornou-se desnecessária e sem utilidade, ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, VI, do 

NCPC, devendo dessa forma, serem retiradas todas as medidas 

protetivas, imposta ao indiciado.Após o trânsito em julgado deste 

decisório, proceda-se o arquivamento do feito, dando-se baixa na 

distribuição, com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 07 de Dezembro de 2016.JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVAJuiz Substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 60078 Nr: 1343-86.2011.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Marinho, Ivoneide Mecias Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Arnaldo Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:OAB/MT 16.889, Sabino Ribeiro Soares Neto - OAB:OAB/MT 

10861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites - OAB:16211

 Vistos, etc.

Defiro a escolta policial requisitada pelo perito às fls. 288/289, expeça-se 

a Sra. Gestora o necessário.

Intime-se o Perito para informar nova data para realização da perícia, 

devendo respeitar o prazo legal para intimação das partes interessadas, 

tendo em vista que a pericia designada para o dia 07/12/2016 não poderá 

ser realizada, diante de não ter sido as partes intimadas da presente 

designação.

Cumpra-se a Sra. Gestora, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 07 de Dezembro de 2016.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 30862 Nr: 660-93.2004.811.0091

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Rebouças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites - OAB:16211

 ex positis, DECLARO DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos autores do 

fato Luiz Augusto Rebouças, devidamente qualificado nos autos, tendo em 

vista a ocorrência da prescrição do crime, conforme disposto no artigo 

107, IV c/c artigo 109, IV ambos do Código Penal.Como se trata de 

prescrição da pretensão punitiva, cujos efeitos equivalem à absolvição, 

fica o réu ISENTO do pagamento das custas processuais.Assim, conforme 

dispõe o item 7.7.9 da CNGC, acerca da presente sentença, somente DÊ 

CIÊNCIA ao Ministério Público, sendo desnecessária a nomeação de 

defensor dativo apenas para ciência desta decisão.COMUNIQUE-SE a 

presente decisão aos órgãos de praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de 

Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco de dados de 

antecedentes criminais), bem como ao correspondente no âmbito federal e 

à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento inquisitorial 

respectivo), nos termos do item 7.16.1, da CNGC, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.Após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova 

Monte Verde/MT, 05 de Dezembro de 2016.JULIANO HERMONT HERMES 

DA SILVAJuiz Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 34705 Nr: 755-21.2007.811.0091
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elifas Esmael de Souza, Alceu de Almeida, 

Alécio Renato Fleck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:OAB/MT 5.091-B, Aristides José Botelho de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 3.911, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - 

OAB:5176-B/MT, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 10.961-B

 Ex positis, DECLARO DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos autores do 

fato Alceu de Almeida, Elifas Esmael de Souza e Alécio Renato Eleck, 

devidamente qualificado nos autos, tendo em vista a ocorrência da 

prescrição do crime, conforme disposto no artigo 107, IV c/c artigo 109, IV 

e artigo 114, inciso II, todos do Código Penal.Como se trata de prescrição 

da pretensão punitiva, cujos efeitos equivalem à absolvição, ficam os réus 

ISENTOS do pagamento das custas processuais.Assim, conforme dispõe 

o item 7.7.9 da CNGC, acerca da presente sentença, somente DÊ CIÊNCIA 

ao Ministério Público, sendo desnecessária a nomeação de defensor 

dativo apenas para ciência desta decisão.COMUNIQUE-SE a presente 

decisão aos órgãos de praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de 

Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco de dados de 

antecedentes criminais), bem como ao correspondente no âmbito federal e 

à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento inquisitorial 

respectivo), nos termos do item 7.16.1, da CNGC, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e anotações de praxe.Nova Monte Verde/MT, 06 de Dezembro de 

2016.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 38249 Nr: 1362-63.2009.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Humberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Pinheiro Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação, com fundamento no artigo 485, inciso II, § 1º, do Código de 

Processo Civil.Sem custas.Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

07 de Dezembro de 2016.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz 

Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 40054 Nr: 1786-71.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulo Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, o que faço com arrimo 

no parágrafo único do art. 321 da Lei 13.105/15, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art.485, 

inciso I, do NCPC). Condeno o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por 

cento sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 82, § 2º e 

85, § 2º do NCPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

07 de Dezembro de 2016.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz 

Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 40779 Nr: 518-45.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Luciano Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, o que faço com arrimo 

no parágrafo único do art. 321 da Lei 13.105/15, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art.485, 

inciso I, do NCPC). Condeno o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por 

cento sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 82, § 2º e 

85, § 2º do NCPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

07 de Dezembro de 2016.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz 

Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 40635 Nr: 374-71.2011.811.0091

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEM, RFL, JLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites - OAB:16211

 Ex positis, DECLARO DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos menores 

infratores Humberto Eduardo Marques e Júlio Luiz Araújo, devidamente 

qualificados nos autos, tendo em vista a ocorrência da prescrição, 

conforme disposto no artigo 107, IV c/c artigo 109, inciso III e IV ambos do 

Código Penal.Como se trata de prescrição da pretensão punitiva, cujos 

efeitos equivalem à absolvição, ficam os menores ISENTOS do pagamento 

das custas processuais.Assim, conforme dispõe o item 7.7.9 da CNGC, 

acerca da presente sentença, somente DÊ CIÊNCIA ao Ministério Público, 

sendo desnecessária a nomeação de defensor dativo para ciência desta 

decisão, uma vez que a Comarca não possui Defensoria 

Pública.Transitada em julgado, após as formalidades legais, arquive-se, 

com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 07 de Dezembro de 2016.Juliano 

Hermont Hermes da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 69310 Nr: 127-17.2016.811.0091

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Nova Monte Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUIS VERISSIMO - 

OAB:14357

 Vistos, etc.

Diante do novo boletim de ocorrência juntado às fls. 64/66, 

Desapensem-se os presentes autos dos demais processos e após, vistas 

ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 07 de Dezembro de 2016.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 66904 Nr: 349-19.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdLN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Barella - OAB:19537

 Vistos, etc.

Acolho a Cota ministerial de fls. 111, proceda a Sra. Gestora o necessário.

Em caso de não manifestação pelo advogado nomeado, Revogo a 

nomeação anterior e nomeio o Dr. Ailton André Albring dos Santos, inscrito 

na OAB/MT sob o nº 21824/O, para patrocinar os interesses do 

denunciado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 07 de Dezembro de 2016.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº56/2016-DFNU

  

A EXMA. SRª. DRª. MARINA CARLOS FRANÇA – MMª. JUÍZA SUBSTITUTA 

DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

  

CONSIDERANDO a comemoração da Fundação do Município de Nova 

Ubiratã/MT, na data de 19 de dezembro, criado pela Lei Estadual n.º 

6.691/1995, de 19/12/1995,

  

RESOLVE:

  

Art. 1º - Suspender o expediente do Foro Judicial e Extrajudiciais da 

Comarca de Nova Ubiratã na data de 19 de dezembro de 2016.

  

Art. 2º - Ficam suspensos os prazos processuais na referida data, 

prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte.

  

Art. 3º - Remeta-se cópia ao egrégio Conselho da Magistratura, egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, Ministério Público, Secretaria da Vara 

Única, Cartórios Extrajudiciais, OAB – 17ª Subseção de Mato Grosso, 

Defensoria Pública, Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil e ao 1º 

Pelotão da Polícia Militar de Nova Ubiratã/MT.

  

Publique-se. Registre-se. Cientifique-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

  

Nova Ubiratã/MT, 05 de dezembro de 2016.

  

Marina Carlos França

 Juíza Substituta Diretora do Foro

 PORTARIA N. 55/2016-DFNU

 

** A Portaria nº 55/2016/DFNU completa encontra-se no Caderno de 

Anexo do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 74772 Nr: 775-83.2015.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gomes Nery, Luiz Carlos Salesse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Gonçalves Vianna, Ivanir Maria 

Gnoato Vianna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Judson Gomes da Silva Bastos 

- OAB:MT/8.857, Renato Gomes Nery - OAB:MT/2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Garcez Toledo Pizza - 

OAB:MT 8.675, Johnan Amaral Toledo - OAB:MT 9.206, Raquel 

Bonadiman - OAB:MT 11.541-A

 Vistos, etc.

I. Considerando que as partes firmaram acordo nos autos de origem, 

conforme manifestação juntada às fls. 43/45, determino a sua devolução à 

comarca de origem.

II. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37053 Nr: 69-81.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almérico Santana do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando a certidão de fls. 205, informando que o requerido fora 

citado por edital e que o executado possui curador especial nomeado, 

intime-se o Dr. Carlos Royttmen Pires da Silva, para promover a defesa no 

prazo legal em favor do executado, manifestando quanto à avaliação 

juntada às fls. 154.

II. Intimem-se as partes.

III. Após, volvam-me os autos conclusos.

IV. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 75605 Nr: 411-77.2016.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHFFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 1.57, IV do Código Civil e 

pela presença dos pressupostos legais, acolho o pedido inicial formulado 

por DAYANE LUIZA MARTINS FERREIRA FALCÃO e PAULO HENRIQUE 

FALCÃO FELIX MARTINS, para DECLARAR dissolvido o vínculo conjugal 

que mantinham, julgando procedente o pedido e, por conseguinte, 

decreto-lhes o divórcio na forma convencionada na inicial, fazendo-o com 

fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77, c/c artigo 226 § 6º da 

Constituição federal. A requerente voltará a usar o nome de solteira, 

Dayane Luiza Martins Ferreira.II. Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta sentença. III. Em consequência, 

tendo a transação efeitos de sentença entre as partes, extingo o 

processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, b, do 

Código de Processo Civil.IV. Transitada em julgado, expeça-se o mandado 

de averbação junto ao Cartório de Registro Civil da comarca de Primavera 

do leste-MT, depois de feitas as devidas anotações e comunicações, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66718 Nr: 838-44.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para partes, para manifestar-se quanto a juntada 

de ofício datada de 24/11/2016, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72302 Nr: 2193-55.2016.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Processe-se em segredo de justiça.

 2. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 

3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso 

do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

3. Tendo em conta que a Ação de Alimentos segue o rito disposto no 

artigo 13 da Lei Federal 5.478/68, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 05/04/2017 às 13h30min.

4. Arbitro ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor da parte alimentanda no 

valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

devidos à partir da citação, visto que ausentes elementos concretos 

quanto à real capacidade financeira do alimentante.

5. Cite-se a parte requerida e intimem-se ambas as partes para que 

compareçam à audiência, DEVIDAMENTE ACOMPANHADAS POR SEUS 

ADVOGADOS e testemunhas, independentemente de prévio depósito de 

rol em Secretaria. Fica o autor advertido de que sua ausência ao ato 

acarretará a extinção e arquivamento do feito; e fica a ré advertida de que 

sua ausência ao ato em questão implicará em confissão e revelia, na 

forma do art. 7º da Lei 5.478/68.

6. Na audiência, se não houver acordo entre as partes, poderá a parte ré 

oferecer contestação, desde que o faça por meio de advogado, 

passando-se, em seguida, à inquirição das testemunhas e à prolação de 

sentença, conforme o caso.

7. A não contestação em audiência acarretará os efeitos da revelia, sendo 

um deles a confissão dos fatos alegados pela parte autora.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72334 Nr: 2218-68.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CGDSS, FLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Processe-se em segredo de justiça.

 2. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 

3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso 

do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

3. Tendo em conta que a Ação de Alimentos segue o rito disposto no 

artigo 13 da Lei Federal 5.478/68, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 05/04/2017 às 14h30min.

4. Arbitro ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor da parte alimentanda no 

valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

devidos à partir da citação, visto que ausentes elementos concretos 

quanto à real capacidade financeira do alimentante.

5. Cite-se a parte requerida e intimem-se ambas as partes para que 

compareçam à audiência, devidamente acompanhadas por seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol 

em Secretaria. Fica o autor advertido de que sua ausência ao ato 

acarretará a extinção e arquivamento do feito; e fica a ré advertida de que 

sua ausência ao ato em questão implicará em confissão e revelia, na 

forma do art. 7º da Lei 5.478/68.

6. Na audiência, se não houver acordo entre as partes, poderá a parte ré 

oferecer contestação, desde que o faça por meio de advogado, 

passando-se, em seguida, à inquirição das testemunhas e à prolação de 

sentença, conforme o caso.

7. A não contestação em audiência acarretará os efeitos da revelia, sendo 

um deles a confissão dos fatos alegados pela parte autora.

8. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61737 Nr: 810-47.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assis Frizon, Ademar Francisco Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato F. D. Nery - OAB:6193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Leonilson Raimundo Machado - OAB:11961-A

 Vistos.

Considerando que as partes transigiram, juntando petição de acordo às 

folhas 423/427, sendo que inclusive o recurso especial fora julgado 

prejudicado em face do referido acordo, HOMOLOGO-O por sentença, nos 

termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que surta os 

efeitos legais.

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, dou por 

transitada em julgado a presente sentença.

Expeça-se alvará eletrônico nos autos em apenso, conforme determinado 

naqueles autos.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61935 Nr: 909-17.2013.811.0095

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Francisco Dutra, Assis Frizon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Leonilson Raimundo Machado - OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Feliciano de Deus 

Nery - OAB:6193/MT

 Vistos.

Considerando que as partes transigiram, juntando petição de acordo às 

folhas 467/471, sendo que inclusive o recurso especial fora julgado 

prejudicado em face do referido acordo, HOMOLOGO-O por sentença, nos 

termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que surta os 

efeitos legais.

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, dou por 

transitada em julgado a presente sentença.

Expeça-se alvará eletrônico em nome do advogado Dr. Celso Reis de 

Oliveira, na conta indicada à folha 469, para levantamento dos valores 

depositados judicialmente, tendo em vista que possui poderes para 

receber e dar quitação.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53086 Nr: 137-74.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leolino Souza de Jesus
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da 

decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312 e 

413, §3° ambos do Código de Processo Penal, mantenho a prisão 

preventiva do pronunciado Leolino Souza de Jesus.Cientifique-se o 

Impetrante/Paciente acerca do acórdão proferido pela Primeira Câmara 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

referente ao Habeas Corpus n° 162843/2016, bem como desta decisão 

ora proferida.Oficie-se a Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para ciência desta decisão.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 06 de dezembro 

de 2016.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40831 Nr: 581-49.2012.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Publicação da parte final da sentença. "...Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação, decretando a 

interdição da interditanda Dorvalina da Silva, declarando-a incapaz de 

exercer pessoalmente os atos de sua vida civil, na forma do artigo 754, do 

Código de Processo Civil, nomeando como curador definitivo o seu irmão 

Adair da Silva. Em obediência ao disposto no artigo 755, do Código de 

Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente sentença no registro de pessoas, publique-se a presente e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, se está já estiver 

em funcionamento, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela. Ressalte-se que deverá ser 

observado o que determina o oficio circular 482/05-CGJ/DJA (ID 102643). 

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Luiza Mendes 

da Silva, OAB/MT 3.691-B, nos presente feito, arbitro os honorários 

advocatícios em 03 (três) URH, conforme item 12.1 da Tabela XI da 

Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. E ante os serviços prestados pelo advogado nomeado a 

interditanda, Dr. João Faustino Neto OAB/MT 10.364-A, nos presente feito, 

arbitro os honorários advocatícios em 01 (uma) URH, conforme item 12.1 

da Tabela XI da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo Estado 

de Mato Grosso. Expeçam-se as respectivas certidões. Expeça-se o 

termo de curador. Sem custas, face à gratuidade de justiça. Ciência ao 

representante do Ministério Público. Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56415 Nr: 1334-64.2016.811.0022

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Locomotiva Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o autor fundamentou o pedido cautelar 

pelo antigo Código de Processo Civil, o que sofreu drásticas alterações 

pelo novo código.

Tendo em vista a celeridade processual visada pelo novo Código de 

Processo Civil e, a possibilidade da parte em sanar vícios na petição inicial 

até o seu recebimento, nos termos do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, concedo ao requerente o prazo de 15 dias, para que readeque o rito 

da ação para o novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e me 

venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 07 de dezembro de 2016.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 8422 Nr: 328-08.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIB, JD, GD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6973-MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3052 - A

 Intimação do patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

compareça nesta Secretaria para promover a retirada da carta precatória 

para distribuição no Juízo competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19799 Nr: 1074-60.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto de Medeiros, Michell Jose Giraldes Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Mendes Neto - 

OAB:11330/MT, Michell José Giraldes Portela - OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO EXEQUENTE, para que no prazo legal, 

apresente a Impugnação a Exceção de Pré-Executividade de fls 116/125.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44839 Nr: 756-72.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Celestino Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Agdo Cruvinel - 

OAB:11834

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO DENUNCIADO, para que no prazo legal, 

apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18753 Nr: 30-06.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Aparecida Rabelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT, Bahia Serviços 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611, Pollyana de Paula E Silva - OAB:MT/12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO REQUERIDO A LID BAHIA SERVIÇOS LTDA 

-ME, para que no prazo 05 (cinco) dias, manifeste sobre o laudo pericial 

de fls 148/149.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 18924 Nr: 197-23.2011.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Pereira Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Márcio Dias Cunha - 

OAB:5391

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO DEFENSOR, para que no prazo legal, 

apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56032 Nr: 1159-70.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Silva dos Santos Galvão, MHSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Oliveira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução de Alimentos no rito do artigo 

528 do Código de Processo Civil, interposta por Marya Hisabella Silva da 

Costa, representado por sua genitora Renata Silva dos Santos Galvão, em 

face de Fernando Oliveira da Costa, devidamente qualificados nos 

autos.Informa a parte conclusos.Eis o sucinto relatório.Fundamento. 

Decido.O executado foi citado e intimado no bojo desta execução para 

pagar os alimentos em 03 (três) dias ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil, contudo, se 

manteve inerte.Diante de tal conduta, é possível inferir que o devedor 

descumpriu com sua obrigação, desconsiderando que a dívida tem caráter 

alimentar, mostrando-se desidioso e negligente com sua prole.Desta 

forma, com fundamento no art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil, 

DECRETO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO, Fernando Oliveira da Costa, 

devendo constar no mandado de prisão o valor do débito alimentar 

atualizado.Determino a remessa dos presentes autos a Contadoria Judicial 

para a atualização do débito.Após, expeça-se mandado de prisão, 

devendo o executado ficar isolado dos detentos condenados e de alta 

periculosidade, considerando o caráter excepcional da medida coercitiva 

ora determinada.O prazo da prisão civil será de até 03 (três) meses (art. 

528, §3º, do Código de Processo Civil), considerando que o cumprimento 

da prisão civil não lhe retira a obrigação de pagar a pensão 

alimentícia.Oficiem-se os órgãos de proteção ao crédito para que insira o 

nome do executado no rol de devedores.Com o pagamento do débito e das 

prestações que vierem a vencer ou decorrido o prazo da prisão, 

expeça-se incontinenti alvará de soltura e oficiem-se os órgãos de 

proteção ao crédito para que retire o nome do executado do rol de 

devedores.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providênciasPedra Preta-MT, 07 de dezembro de 

2016.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 121201 Nr: 1350-97.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Garcia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, LUIZ GUTEMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:3009/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

VISTAS as partes para manifestação acerca da juntada à ref. 99.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 128036 Nr: 3388-82.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odalison Pontes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Vistos em correição;

Designo audiência de Instrução para o dia 02 de fevereiro de 2017, às 

13hr30min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas de 

Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do réu.

Intimem-se, expedindo-se o necessário, e atente o Sra. Gestora Judiciária, 

que se houver testemunhas residentes em outras comarcas, as mesmas 

deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

Expeça-se o necessário.

 Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 129772 Nr: 4303-34.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schumann Racanicchi - 

OAB:286.751-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO por ora a busca e apreensão da menor F. V. 

M. D. R. Sem prejuízo ao cumprimento dessa decisão, intime-se o autor 

para emendar a inicial indicando no polo passivo da demanda a genitora da 

criança, bem como o seu endereço para citação.Intime-se a equipe 

multidisciplinar do juízo para realização de estudo psicossocial na 

residência da requerida, deprecando-se para estudo na residência do 

autor.Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do 

NCPC.Citem-se os réus em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, 

para que compareçam à audiência designada, acompanhados de 

advogado, bem como para apresentarem contestação, no prazo previsto 

no artigo 335 NCPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do 

NCPC.Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).Consigne-se nas intimações a 

advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (NCPC art. 344).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 63409 Nr: 2408-48.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Pinto de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gestor do Sistema Único de Saude - Gestão 

Plena, Gestor do Sistema Único de Saude, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4493

 VISTOS

Por se tratar de medida urgente inerente à saúde da paciente, 

considerando o descumprimento da liminar, aplico a multa diária de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) fixada na decisão inicial.

Intimem-se os requeridos para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, forneçam o medicamento “Cymbalta 60mg” e “Pregabalina 150mg”, 

conforme prescrição médica, devendo ser entregue à paciente mediante 

apresentação de recibo.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 74817 Nr: 2430-72.2011.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo de Paula e Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Falcão de Arruda - 

OAB:14613/MT

 Intimar a parte autora para ciência da Decisão da fl. 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 78489 Nr: 995-29.2012.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Silva Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:12330-A MS, Alexandre Romani Patussi - OAB:242085/SP, 

Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista para parte autora, sob Despacho de fl.61.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 74817 Nr: 2430-72.2011.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo de Paula e Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Falcão de Arruda - 

OAB:14613/MT

 Intimar a parte requerida para ciência da Decisão da fl. 113.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47834 Nr: 3613-14.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alionai Gonçalves Chaves Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15.201 - MT

 IINTIMAÇÃO da advogada para informar o novo endereço da parte Ré, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 68868 Nr: 2847-53.2016.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wslete Pereira Maciel, RSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 Vistos.1.Recebo a inicial.2.Diante da previsão legal contida no artigo 189, 

inciso II, do Novo CPC, processe-se em segredo de justiça.3.Defiro o 

pedido de gratuidade judiciária.4. fixo os alimentos provisórios em valor 

correspondente a 50% (trinta por cento) do salário mínimo vigente 

nacional, devidos a partir da citação. 5.Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) 

e intimem-se as partes para comparecerem à audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do art. 334, caput, do Novo CPC, que se 

realizará no dia 16 de novembro de 2016, às 17:30 hs (horário oficial de 

Mato Grosso).6. Não havendo audiência ou autocomposição, o(a)(s) 

réu(ré)(s) poderá(poderão) oferecer contestação, por petição, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo será a data prevista no art. 335, do Novo 

CPC, sob pena de revelia.7.Ressalte-se que o não comparecimento 

injustificado do(a)(s) autor(a)(s) ou do(a) réu(ré)(s) à audiência 

designada é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

aplicando-se multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º, do Novo 

CPC.8.As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou de 

Defensor Público.9.Intime(m)-se o(a) autor(a)(s) por seu(s) advogado(s). 

O(a)(s) réu(ré)(s), pessoalmente, por este mandado (se a parte autora 

estiver assistida pela Defensoria, intimem-se as partes pessoalmente por 

este mandado).10.Se acaso o(a)(s) réu(ré)(s) afirmar que não possui 

condições de constituir advogado, informe-se que na ocasião da 

solenidade será nomeado Defensor Dativo.11.Intimem-se as partes da 

decisão liminar.12. Oficie-se o empregador da parte requerida para que 

proceda aos descontos em folha de pagamento, transferindo os valores 

para a conta bancária fornecida na petição inicial, nos exatos termos 

desta decisão.13.Ciência ao MP.14.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 68743 Nr: 2806-86.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ferreira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 69781 Nr: 3328-16.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido Antônio Mendes de Souza, 

foi citado via edital dos termos desta ação, para querendo, no prazo legal, 

apresentar contestação ao processo e ficou inerte em sua obrigação. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 69781 Nr: 3328-16.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MENDES DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45383 Nr: 915-36.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel de Oliveira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 16 de 

janeiro de 2017, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes.

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 55890 Nr: 934-70.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL FASHION, RAQUEL NERES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAQUEL FASHION, CNPJ: 

18918679000168 e atualmente em local incerto e não sabido RAQUEL 

NERES DE MELO, Cpf: 04269176180, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: [...]Pelo exposto, requer digne-se Vossa Excelência 

determinar a citação dos executados para que, no prazo de 03 (três) dias, 

paguem a importância de R$ 5.543,34 (cinco mil, quinhentos e quarenta e 

três reais e trinta e quatro centavos), relativa ao total do débito 

devidamente atualizado, até a data da propositura da presente ação, em 

observância à disposição do inciso II do artigo 614 do CPC, acrescida de 

juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelo índice oficial 

vigente, multa contratual de 2%, mais as custas e despesas processuais, 

honorários advocatícios, estes a serem arbitrados, nos termos do artigo 

652-A, do CPC, sob pena de penhora em tantos bens quantos bastem 

para a garantia do pagamento da divida, e a sua imediata remoção, quando 

se tratar de bens móveis, com base nos incisos I, II, ou III do artigo 666, do 

CPC, procedendo desde logo sua avaliação, de acordo com o parágrafo Io 

do artigo 652 do CPC, e de acordo com as novas modificações 

introduzidas pela lei n ° 11.382, de 06 de dezembro de 2006[...]

Despacho/Decisão: Vistos, etcAcolhe-se o pedido de citação editalícia, 

vez que incerto o paradeiro da parte Executada (art. 256, I, do 

CPC).Defere-se a citação da requerida por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, observando-se as exigências dispostas no art. 257 do 

CPC.Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação e de 

apresentação da resposta sem providência pela parte requerida, fica 

desde logo nomeada como curadora dos Executados a Defensora Pública 

desta comarca, devendo o feito ser remetido à Defensoria para 

apresentação das respostas.Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neidiane Guimarães 

Luz, digitei.

Porto Alegre do Norte, 30 de setembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 62056 Nr: 136-75.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Ribeiro dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Montavanni Beato - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ BALBINO RIBEIRO DOS REIS, Cpf: 

03095444672, Rg: 6.133.385, Filiação: Maria de Lourdes Ribeiro Pires e 

Jose Balbino dos Reis Filho, data de nascimento: 01/11/1953, brasileiro(a), 

natural de Varginha-MG, separado(a) judicialmente, medico, Telefone 

6681192323. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: [...] Atualmente há um grande arcabouço normativo a 

regrar a temática ambiental no país, destacando-se, apenas para citar as 

leis mais importantes publicadas posteriormente à Eco92: (a) a nova Lei de 

Recursos Hídricos, nº 9433/97, que estabeleceu critérios mais rígidos para 

a utilização desse bem ambiental, inclusive com a cobrança de direito de 

outorga; (b) a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC, nº 9985/2000, que reformulou a situação jurídica das unidades de 

conservação da natureza; (c) a Lei do Bioma Mata Atlântica, nº 

11.428/2006, que reformulou as diretrizes para a defesa desse importante 

ecossistema; (d) a Lei nº 12.305/2010, que estabeleceu a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos; (e) a Lei nº 11.445/2007, que estabeleceu a Política 

Nacional de Saneamento Bástico; (f) o Estatuto da Cidade, o novo Código 

Civil, entre outros.

Despacho/Decisão: Vistos. Defiro o pedido de citação por 

edital.Expeça-se o necessário.Decorrido o prazo sem manifestação, 

nomeio como curadora especial a Defensora Pública desta Comarca para 

exercer a defesa da parte requerida citada por edital.Sua intimação 

deverá ser pessoal.Após, vista a parte autora/exequente para réplica.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neidiane Guimarães 

Luz, digitei.

Porto Alegre do Norte, 28 de outubro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 45495 Nr: 1307-72.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DINA MARIA COSTA DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos. Armando Canaviri Larrea devidamente qualificado, 

ajuizou a presente Ação de Regulamentação de Guarda em face de Dina 

Maria Costa , visando à obtenção da guarda dos menores Amanda Rosa 

Costa da Silva Canaviri e Ricardo Eusébio Silva Canaviri, filhos das partes. 

Pela decisão de fls. 26/27 foi deferida a guarda provisória ao Requerente. 

Tendo em vista que na exordial constava que a Requerida encontrava-se 

em lugar incerto e não sabido, expediu Edital de citação, fls. 24. Citada via 

edital a requerida não apresentou contestação, contudo manifestou nos 

autos, através de advogado dativo (fls. 28). Estudo Psicossocial, fls. 

38/39. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável à 

procedência do pleito. Vieram os autos. É o relato do necessário. 

Fundamento. Do que se pode constatar das provas dos autos, verifica-se 

a inexistência de qualquer situação a apontar que o Genitor dos menores, 

ora Requerente, não seria merecedor da guarda definitiva dos mesmos. 

Pois, pelo relatório psicossocial vê-se que os menores estão bem 

assistidos, uma vez que o Requerente demonstrou possuir condições 

emocionais, psicológicas e sociais hábeis para permanecer com a guarda 

dos filhos. Observa-se, ainda, que a guarda dos menores já vem sendo 

exercida pelo requerente desde que a requerida foi embora sem dizer seu 

paradeiro. Assim, inexistindo qualquer falha no exercício da guarda, mais 

pertinente se mostra o julgamento que lhe defere os pedidos iniciais, pois 

que mantém aquela estabilidade necessária ao desenvolvimento dos 

menores. Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO procedente 

os pedidos da inicial, para CONCEDER ao requerente, a GUARDA 

DEFINITIVA de Amanda Rosa Costa da Silva Canaviri e Ricardo Eusébio 

Silva Canaviri, com fundamento no § 1º do art. 33 da Lei nº 8.069/90. 

Lavre-se o termo definitivo de compromisso, intimando-se o Requerente 

para que o firme. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Ciência ao Ministério Público. Sem custas ou 

honorários, nos termos do art. 141, §2º, do ECA. P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Adriele Mota Zanella, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 25 de novembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 43051 Nr: 2784-67.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivelton Marlon Pietrobon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15.201 - MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIVELTON MARLON PIETROBON, Cpf: 

04756759165, Rg: 2375980-1, Filiação: Elson Alcides Pietrobon e Maria de 

Fátima Pereira, data de nascimento: 02/11/1992, brasileiro(a), natural de 

Goiânia-GO, solteiro(a), mecânico. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido na inicial 

acusatória para o fim de condenar Elivelton Marlon Pietrobon, qualificado 

nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, § 4.º, inciso III, do 

Código Penal.PASSO A DOSAR A PENA.Inicialmente, impõe-se a análise 

das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal.O delito 

previsto no art. 155, § 4.º, inciso III do Código Penal, prevê pena de 02 

(dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa. A culpabilidade com que agiu o 

réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, em que 

pese ostentem os réus maus antecedentes, verifico inexistir condenação 

com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, nada havendo a ser 

valorado, portanto. No que se refere à conduta social e a personalidade, 

inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do 

crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às 

circunstâncias, igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às 

consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior 

reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da 

vítima igualmente não requer valoração extrapenal.Assim, fixo a pena 

base em 02 (dois) anos de reclusão.Havendo o réu confessado 

parcialmente a autoria delitiva, reconheço a incidência da circunstância 

atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 

Contudo, diante da fixação da pena base em seu mínimo legal, inviável se 

apresenta qualquer redução, nos termos da Súmula 231 do STJ, motivo 

pelo qual mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão.Não há 

circunstâncias agravantes a serem consideradas.Inexistem causas de 

aumento ou de diminuição a serem reconhecidas e sopesadas, motivo pelo 

qual torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.Para o 

cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, fixo o regime inicial ABERTO.Considerando-se que o tipo 

penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a, 

proporcionalmente, em 20 (vinte) dias-multa. Inexistindo informações 

acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo 

legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época 

dos fatos.A pena de multa será revertida ao Fundo 

Penitenciário.Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de 

liberdade imposta por duas restritivas de direito, consistentes:a) em 

prestação de serviços à comunidade, que deverá ser cumprida junto ao 

Hospital Público do Município em que o acusado tenha residência, à razão 

de uma hora de serviço para cada dia de pena, perfazendo o total de 720 

horas de prestação de serviços, devendo ser cumpridas no mínimo 8 

horas por semana, em dias úteis ou não, de acordo com a disponibilidade 

dos apenados e do estabelecimento médico;b) em prestação pecuniária 

que fixo em valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, destinado 

ao Conselho da Comunidade local, mediante depósito junto a Conta única 

no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado.Condeno o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 

(dez) URH’s, o advogado nomeado para defesa do acusado.Tendo sido o 

réu patrocinado por defensor dativo, deixo de condená-lo ao pagamento 

das custas e despesas processuais.Transitando em julgado a presente 

decisão:- expeça-se executivo de pena;- lance-se o nome do réu no rol de 

culpados;- oficie-se ao TRE para os fins dispostos no artigo 15, inciso III, 

da CF;- intime-se o réu para recolhimento da pena de multa e prestação 

pecuniária impostas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Adriele Mota Zanella, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 29 de novembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 65827 Nr: 1647-11.2016.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: DBFv"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVdC, FBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDETE VIEIRA DE CAMARGO, Cpf: 

03573954170, Rg: 2187147-7, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: [...] A requerente é avó paterna das menores TAUANY 

DE CAMARGO FEITOSA, nascida em 29 de outubro de 2009 e FLÁVIA 

KAUANE DE CAMARGO FEITOSA, nascida em 29 de setembro de 2008, 

conforme atesta a certidão de nascimento anexa. As menores são frutos 

do relacionamento amoroso mantido pelos requeridos. Ocorre que as 

menores são criadas pela avó paterna há aproximadamente 02 (dois) 

anos, desde que os requeridos foram embora da cidade de Porto Alegre 

do Norte e deixaram as infantes sob responsabilidade da avó; a genitora é 

alcoólatra e o genitor possui pouco contato com as menores. Em razão 

disto, a autora está com a guarda fática das netas há aproximadamente 02 

(dois) anos, e cuida da criança com muito zelo e carinho, nutrindo por elas 

grande amor [...]

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de citação por edital.O edital de 

citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão 

oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 

(trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.Desde já, nomeio como curador especial a 

Defensoria Pública desta Comarca (remetam-se os autos após o 

transcurso do prazo).Com a vinda, intime-se a parte exequente para 

prosseguir no feito ou requerer o que entende de direito no prazo de 10 

(dez) dias.Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neidiane Guimarães 

Luz, digitei.

Porto Alegre do Norte, 30 de novembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 45023 Nr: 841-78.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Gomes Coelho Auto Peças ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. GOMES COELHO AUTO PEÇAS ME, 

CNPJ: 06260242000109. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M. GOMES COELHO AUTO 

PEÇAS ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Dívida 

de natureza tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20121812/2012.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 16.498,15

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 52411 Nr: 2070-39.2014.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDMAR VIEIRA GUIMARAES, Rg: 

4489189, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: [...] Surgindo assim, para o requerido a obrigação de 

auxiliar no sustento e manutenção da requerente, mediante a prestação de 

alimentos. Desde modo, para cumprir com seus deveres, e outrossim, 

zelar pela educação da requerente, requer o valor de R$ 900,00 

(novecentos reais), a saber de alimentos mensalmente. Uma vez que o 

requerido é proprietário de alguns caminhões, e tem como rendimentos 

mínimos líquidos no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mensais em 

média, requerendo, portanto uma pequena porcentagem dos ganhos 

mensais do requerido, como título de alimentos[...]

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Considerando-se as razões 

expostas à f. 72 e visando assegurar a continuidade do presente feito, 

que foi distribuídoem 15/07/2014, e ainda o fato de o requerido ser 

desconhecido no local apontado como sendo seu endereço (f. 63), 

determino a citação da parte ré,via edital, para, apresentar contestação no 

prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato 

(artigo 344 do CPC).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neidiane Guimarães 

Luz, digitei.

Porto Alegre do Norte, 07 de outubro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 59855 Nr: 3225-43.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO BARBOSA, Cpf: 03007555116, 

Rg: 2.007.142-6, Filiação: Raimunda Barbosa do Nascimento, data de 

nascimento: 14/11/1981, brasileiro(a), natural de Iporá-GO, convivente, 

vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: [...] Consta também nos autos que em datas e horários 

não determinados, mas sendo certo que antes do dia 30 de julho de 2015, 
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na rua Pé de Pequi, n° 17, Setor Vila Nova, Município de Confresa/MT, os 

denunciados MARIA VIEIRA DE SOUZA e MÁRCIO BARBOSA, Vulgo 

“Cowboy”, associaram-se, de forma permanente e estável, com a 

finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas[...]

Despacho: Vistos.Proceda a citação do acusado por edital, no prazo de 

15 dias, para apresentar resposta à acusação, nos termos do artigo 361 

do Código de Processo Penal.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neidiane Guimarães 

Luz, digitei.

Porto Alegre do Norte, 21 de outubro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 67043 Nr: 2092-29.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 61° Ciretran de confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo inicial.

2. Defiro o pedido de gratuidade judiciária.

3. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) e intimem-se as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 

334, caput, do Novo CPC, que se realizará no dia 26 de janeiro de 2017, às 

14:00 hs (horário oficial de Mato Grosso).

4. Não havendo audiência ou autocomposição, o(a)(s) réu(ré)(s) 

poderá(poderão) oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo será a data prevista no art. 335, do Novo CPC. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

5. Ressalte-se que o não comparecimento injustificado do(a)(s) autor(a)

(s) ou do(a) réu(ré)(s) à audiência designada é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, aplicando-se multa de 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos 

termos do art. 334, §8º, do Novo CPC.

6. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou de 

Defensor Público.

7. Intime(m)-se o(a) autor(a)(s) por seu(s) advogado(s). O(a)(s) réu(ré)

(s), pessoalmente, por este mandado (se a parte autora estiver assistida 

pela Defensoria, intimem-se as partes pessoalmente por este mandado).

8. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que 

no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

9. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 69115 Nr: 2969-66.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSANILDES PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Flores Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIR FLORES SOARES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: [...] A requerente e o requerido contraíram núpcias em 

06 de dezembro de 1986, no Regime de Comunhão Parcial de Bens, na 

cidade de Goiânia-GO, conforme cópia da Certidão de Casamento em 

anexo, porém estão separados de fato há 29 (vinte e nove) anos. Dessa 

união não tiveram filhos. O requerido, há aproximadamente 28 (vinte e oito) 

anos atrás, foi embora para cidade de Goiânia-GO, sendo que nunca mais 

a requerente soube de seu paradeiro. O casal, durante a constância do 

casamento, não adquiriu nenhum bem e não contraiu nenhuma dívida [...]

Despacho/Decisão: Vistos, etc1. Deixo de designar a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 NCPC, uma vez que o Requerido 

encontra-se em lugar incerto e não sabido. 2. CITE-SEo requerido via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se as exigências 

dispostas no art. 257 do CPC.3 - Decorridos os prazos de presunção de 

conhecimento da citação e de apresentação da resposta sem providência 

pela parte requerida, fica desde logo nomeada como curadora do 

Requerido a Defensora Pública desta comarca, devendo o feito ser 

remetido à Defensoria para apresentação das respostas.4. INTIME-SE a 

requerente pessoalmente. 5 - Ciência à Defensoria Pública. 6. Expeça-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neidiane Guimarães 

Luz, digitei.

Porto Alegre do Norte, 01 de novembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70802 Nr: 3841-81.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Cavalcante de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THIAGO CAVALCANTE DE SOUSA, 

Filiação: Eva Alves dos Santos, brasileiro(a), natural de Vila Rica-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: [...] Consta nos autos que no dia 24 de Fevereiro do ano 

de 2015, por volta das 14:00horas, no estabelecimento comercial 

denominado “Center Móveis”, situado na Rua Formosa, n ; 375, 

Confresa/MT, os denunciados HENRIQUE DIAS, Vulgo “Epilepsia” e 

THIAGO CAVALCANTE DE SOUSA, subtraíram para si , com ânimo de 

assenhoramento definitivo, em concurso de pessoas, coisa alheia móvel, 

consistente em uma bicicleta feminina da marca Cairu Genova, da cor 

violeta, pertencente à vítima Suarley Dias, conforme termo de exibição e 

apreensão de fls. 13-IP, e demais peças que compõem os autos [...]

Despacho: Vistos. Cumpra-se conforme determinado. Expeça-se edital de 

citação do denunciado pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 361 do CPP. Transcorrido o prazo supra "in albis", desde já defiro o 

pedido ministerial e determino a suspensão do processo e do curso de 

seu prazo prescricional, consoante inteligência do artigo 366 do CPP. 

Aguardem-se os autos em arquivo provisório. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neidiane Guimarães 
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Luz, digitei.

Porto Alegre do Norte, 03 de novembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70832 Nr: 3848-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELENA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO BONIFÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALDOMIRO BONIFÁCIO DA SILVA, 

Filiação: Maria Jose da Silva e Jose Bonifacio da Silva, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: [...] Após todo este tempo o requerido nem ao menos 

voltou a se encontrar com a requerente e a ultima vez que a requerente 

soube de seu paradeiro foi a 10 (dez) anos e que ainda estava no estado 

de Mato Grosso na cidade de Peixoto de Azevedo, contudo não possui 

contato com o mesmo e nem ao menos o requerido procurou a requerente 

mais muito menos para realizar o divorcio pelo procedimento extrajudicial 

em cartório, o que seria mais cômodo para ambas as partes. Neste 

sentido, viu a requerente sem saída se não bate as portas do poder 

judiciário, uma vez que não esta junta do requerente a quase 30 (trinta) 

anos e de fato tem o desejo de se divorciar. Excelência mostra-se claro 

que a requerente não pode mais esperar e não sabendo o endereço do 

requerente e seu paradeiro não resta dúvida que para ter a melhor 

satisfação da jurisdicionada as citações do requerido devem ser via edital 

[...]

Despacho/Decisão: Vistos, etc1. DEFIRO os benefício da Justiça Gratuita. 

2.Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no artigo 334 

NCPC, uma vez que o Requerido encontra-se em lugar incerto e não 

sabido. 3. CITE-SE o requerido via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

observando-se as exigências dispostas no art. 257 do CPC.4. Decorridos 

os prazos de presunção de conhecimento da citação e de apresentação 

da resposta sem providência pela parte requerida, fica desde logo 

nomeada como curadora do Requerido a Defensora Pública desta 

comarca, devendo o feito ser remetido à Defensoria para apresentação 

das respostas.5. INTIME-SE a requerente por meio de seu advogado. 6. 

Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neidiane Guimarães 

Luz, digitei.

Porto Alegre do Norte, 03 de novembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 46249 Nr: 2055-07.2013.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suelen Rodrigues de Lima - 

OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OTAVIO DE MEDEIROS SILVA, Rg: 

2268763, Filiação: Manaces de Medeiros Silva e Barsanulpha Cândida 

Silva, data de nascimento: 22/09/1965, brasileiro(a), natural de 

Goianésia-GO, casado(a), motorista/lavrador. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos. Trata-se de divórcio litigioso aforado por Nilda Claudio 

Gomes Silva em desfavor de Otávio de Medeiros Silva, sustentando que 

se casou com o requerido em 29/07/1988 no Regime de Comunhão Parcial 

de Bens, estando o casal separado de fato há aproximadamente 02 anos. 

Sustenta que da união tiveram 03 fihos todos maiores e capazes, bem 

como não possuem bens a serem partilhados. Regularmente citado por 

edital, a parte ré permaneceu inerte e, por sua vez, o advogado nomeado 

como curador especial apresentou contestação por negativa geral (fls. 

40/41). É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, impende frisar que 

a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, alterou o § 6º do 

artigo 226 da Constituição da República Federativa do Brasil, dando-lhe 

nova redação, suprimindo os requisitos de prévia separação judicial por 

mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 

(dois) anos. Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou 

demonstrado que o requerimento satisfaz as exigências do artigo 226, § 

6º da Constituição Federal, mormente porque há indícios nos autos que 

indicam a separação de fato há vários anos e não se tem notícias do 

paradeiro da parte ré. Ante ao exposto, DECRETO o divórcio de Nilda 

Claudio Gomes Silva e Otávio de Medeiros Silva e DETERMINO à expedição 

do competente mandado a fim de averbar junto ao Cartório de Registro 

Civil, a presente decisão de Divórcio. Fixo honorários advocatícios ao 

curador especial, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso, em 02 

URH, segundo a tabela de honorários da OAB/MT. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Adriele Mota Zanella, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 25 de novembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 41845 Nr: 1574-78.2012.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA GOMES, Cpf: 

00147048117, Rg: 1862886-9, Filiação: Doralice Luiz Gomes, data de 

nascimento: 02/06/1982, brasileiro(a), natural de Porto Alegre do Norte-MT, 

casado(a), pedreiro, Telefone 8434-9685. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerente ingressou em Juízo, com a presente 

Ação de Divórcio Litigioso em desfavor do requerido.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de citação por edital.O edital de 

citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão 

oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 

(trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 
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data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.Desde já, nomeio como curador especial a 

Defensoria Pública desta Comarca (remetam-se os autos após o 

transcurso do prazo).Com a vinda, intime-se a parte exequente para 

prosseguir no feito ou requerer o que entende de direito no prazo de 10 

(dez) dias.Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Adriele Mota Zanella, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 25 de novembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 19819 Nr: 510-67.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Duarte Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO DUARTE BARBOSA, Cpf: 

92815456168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/03/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA NACIONAL em face de RODRIGO DUARTE BARBOSA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de DIVÍDA DE NATUREZA 

TIRBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

11 6 10 004472-03/2010.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 71.981,28

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 13523 Nr: 18-46.2009.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson Nunes de Oliveira, Vulgo "Bolota"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GENILSON NUNES DE OLIVEIRA, VULGO 

"BOLOTA", Cpf: 05670507185, Rg: 6774700, Filiação: João Rodrigues 

Oliveira e Maria do Egito Nunes de Oliveira, data de nascimento: 

10/08/1988, brasileiro(a), natural de Porto Alegre do Norte-MT, solteiro(a), 

braçal, Telefone 66-3564-1391. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denunciou o acusado, como incurso nas penas do Art. 155, caput, e artigo 

147, caput, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do 

Código Penal).

Despacho: .Vistos.Recebo a Denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do artigo 395, Código Processo 

Penal.Considerando os critérios do § 1º do artigo 394, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.Cite-se o acusado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

constar no mandado que, na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário.O oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se o mesmo possui advogado constituído ou condições para 

contratar um. Caso o acusado não possua condições para constituir 

advogado, nomeio, desde já, a defensoria pública para patrocinar sua 

defesa, a quem os autos deverão ser remetidos.Defiro os requerimentos 

solicitados pelo parquet à fl. 49.Cumpra-se.Porto Alegre do Norte/MT, 26 

de janeiro de 2009.Cristiane Padim da SilvaJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Adriele Mota Zanella, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 25 de novembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 49493 Nr: 5171-21.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcos Batista de Araújo, "Joãozinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO MARCOS BATISTA DE ARAÚJO, 

"JOÃOZINHO", Filiação: João Antonio de Araújo e Dejair dos Santos 

Batista, data de nascimento: 19/08/1989, brasileiro(a), natural de Bom 

Jardim de Goiás-MT, solteiro(a), lavrador. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor do acusado por infração ao art. 12, da Lei 

10.826/03.

Despacho: Recebo a Denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. 

Considerando os critérios do artigo 396 do Código de Processo Penal, 

consigno que o procedimento será comum e o rito ordinário. Cite-se o 

denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderão arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse às suas defesas, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a 

intimação, quando necessário. O oficial deverá indagar ao indiciado se 

possui advogado constituído ou condições para contratar um. Caso o 

indiciado não possui condições para constituir advogado, tragam-me os 

autos conclusos.Considerando que o Ministério Público dispõe dos 

mesmos sistemas de informação que o Poder Judiciário, indefiro o pedido 

de juntada dos antecedentes dos acusados. Acaso pretenda a certidão 

atualizada de algum processo em específico, deverá apontá-lo de forma 

individualizada. Intimem-se. Ciência ao MP. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Adriele Mota Zanella, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 25 de novembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 50845 Nr: 732-30.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Correia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUBENS CORREIA DOS SANTOS, Cpf: 

06399839106, Rg: 2821908-2, Filiação: Silvania Aparecida Monteiro dos 

Santos e Santana Correia dos Santos, data de nascimento: 15/11/1992, 

brasileiro(a), natural de Minaçu-GO, convivente, mecanico, Telefone 

66-8467-0652. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor do acusado por infração ao art. 217-A, do CPB.

Despacho: Vistos.Recebo a Denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do Código do Processo 

Penal.Considerando os critérios dos artigos 396 do Código do Processo de 

Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito ordinário.Cite-se 

o denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá argüir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a 

intimação, quando necessário.O oficial deverá indagar ao indiciado se 

possui advogado constituído ou condições para contratar um. Caso o 

indiciado não possua condições para constituir advogado, tragam-me os 

autos conclusos. Fls.45/46: Defiro os pedidos.Providencie-se a juntada 

aos autos, das certidões criminais em nome dos denunciados 

provenientes dos órgãos mencionados pelo Ministério Público.Oficie-se à 

autoridade policial para que realize as diligências requeridas pelo 

“Parquet”, a fim de elucidar os fatos mencionados.Intimem-se. Ciência ao 

MP.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Adriele Mota Zanella, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 25 de novembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 51577 Nr: 1349-87.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Souza Cunha, Cristiano de Souza 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANO DE SOUZA CUNHA, CNPJ: 

14019760000155. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 30, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, 

ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários 

forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O exequente ingressou em Juízo com a presente Ação 

de Execução Por Título Executivo Extrajudicial em desfavor dos 

executados.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64172 Nr: 975-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Sanglard Felipe Brunetta, Édio Brunetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino de Aquino Silva, Associação Vitoria, 

Doralice Luiz Gomes, Odair Rodrigues Faria, vulgo "Dairão", Jalmi da Silva 

Bernardo, Manoel Rodrigues de Sousa, Jose Evangelista Ferreira Rabelo, 

Jose Sodre Dias, Maria Elina Vieira da Silva, Luis Carlos de Sousa, 

Wanderson César Lima, Iamar Soares de Oliveira, vulgo "Nenen", Agaleno 

Macedo Costa, Marcos Antonio Rodrigues de Sousa, ERNIEL VENTURA DE 

SOUSA, Glauber Campos de Souza, Ricardo Ferreira Prasdo, Luzimar 

Honorato dos Santos, Jose Augusto Evangelista de Moura, Marcelo 

Pereira dos Santos, Francisca Lourane Feitosa Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que afixei cópia do edital de Ref: 

50, no quadro mural deste Fórum.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 64172 Nr: 975-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Sanglard Felipe Brunetta, Édio Brunetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino de Aquino Silva, Associação Vitoria, 

Doralice Luiz Gomes, Odair Rodrigues Faria, vulgo "Dairão", Jalmi da Silva 

Bernardo, Manoel Rodrigues de Sousa, Jose Evangelista Ferreira Rabelo, 

Jose Sodre Dias, Maria Elina Vieira da Silva, Luis Carlos de Sousa, 

Wanderson César Lima, Iamar Soares de Oliveira, vulgo "Nenen", Agaleno 

Macedo Costa, Marcos Antonio Rodrigues de Sousa, ERNIEL VENTURA DE 

SOUSA, Glauber Campos de Souza, Ricardo Ferreira Prasdo, Luzimar 

Honorato dos Santos, Jose Augusto Evangelista de Moura, Marcelo 

Pereira dos Santos, Francisca Lourane Feitosa Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ASSOCIAÇÃO VITORIA, atualmente em 

local incerto e não sabido MANOEL RODRIGUES DE SOUSA, Cpf: 

37098217115, Rg: 11258308, brasileiro(a), motorista, atualmente em local 

incerto e não sabido ODAIR RODRIGUES FARIA, VULGO "DAIRÃO", Cpf: 

44096836168, Rg: 1.525.154, Filiação: Otílio Prado Faria e Maria Rita Maria 

Faria, data de nascimento: 16/10/1963, brasileiro(a), natural de Montes 

Claros-GO, casado(a), lavrador, atualmente em local incerto e não sabido 

JOSE EVANGELISTA FERREIRA RABELO, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido JOSE SODRE DIAS, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido MARIA ELINA VIEIRA DA SILVA, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido LUIS CARLOS DE SOUSA, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido JALMI DA SILVA 

BERNARDO, Cpf: 32101783649, Rg: 1483603, brasileiro(a), casado(a), 

atualmente em local incerto e não sabido GLAUBER CAMPOS DE SOUZA, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido RICARDO FERREIRA 

PRASDO, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido LUZIMAR 

HONORATO DOS SANTOS, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido JOSE AUGUSTO EVANGELISTA DE MOURA, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido AGALENO MACEDO COSTA, 

Filiação: Raimundo Moreira Costa e Helena Macedo Costa, brasileiro(a), 

solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MARCELO PEREIRA 

DOS SANTOS, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, Cpf: 56702647115, Rg: 
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2938867, Filiação: Vicencia Rodrigues de Sousa e Manoel Firmino de 

Sousa, data de nascimento: 06/09/1970, brasileiro(a), casado(a), pedreiro, 

Telefone 64-9947-1060, atualmente em local incerto e não sabido 

WANDERSON CÉSAR LIMA, brasileiro(a), solteiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido IAMAR SOARES DE OLIVEIRA, VULGO "NENEN", Rg: 

2098208-9, Filiação: Odair Soares de Oliveira e Madalena Parreira de 

Assunção Oliveira, data de nascimento: 08/08/1982, brasileiro(a), natural 

de Carmo do Rio Verde-GO, convivente, lavrador e atualmente em local 

incerto e não sabido ERNIEL VENTURA DE SOUSA, Cpf: 04736482109, Rg: 

2283297-1, brasileiro(a), Telefone (66) 8458-2536. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial, para, caso 

queira, respondê-la no prazo legal, bem como sua INTIMAÇÃO da decisão 

liminar que reintegrou a requerente na posse do bem a seguir descrito: 

@bem.

Resumo da Inicial: [...] A legalidade e sustentabilidade por parte dos 

autores na condução das suas atividades sempre decorreu de um 

princípio moral do conjunto familiar, pautado no respeito ao ser humano e 

ao meio ambiente, como também da necessidade de não possuir limitações 

e/ou retrições cadastrais, pois eventual restrição cadastral implica, no 

mundo globalizado de informações, em uma série de dificuldade para a 

gestão empresarial[...]

ADVERTÊNCIAS: 1) O prazo para responder é de 15 (quinze) dias, 

contados da data da expiração do prazo deste edital. 2) Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados 

pela parte autora na petição inicial (art. 285 do CPC).

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido formulado.Expeça-se mandado 

de reintegração de posse em desfavor de todos os eventuais ocupantes 

da área, nos termos da fundamentação da decisão em que foi acolhido o 

pleito liminar.No mais, defiro o pedido de citação por edital dos réus que 

ainda não foram citados, especialmente porque a indeterminação dos réus 

bem como seus destinos ignorados não poderão servir de entrave ao 

pleito formulado pela parte autora.Fixo o prazo mínimo legal de 20 dias 

para o edital. Com o transcurso do prazo, remetam-se à Defensoria 

Pública para que exerça a função de curador especial.Com a vinda, 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação às contestações no 

prazo de 15 dias.Por fim, conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neidiane Guimarães 

Luz, digitei.

Porto Alegre do Norte, 27 de setembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21775 Nr: 783-98.2013.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Florentino Falcão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA 

PERES - OAB:11203, Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT

 Processo nº 783-98.2013.811.0019

Código nº 21775

Vara Única

Vistos.

Compulsando os autos, verifico a ausência da mídia da oitiva da 

testemunha Antônio Gazeta (fls. 144), depoimento este que reputo 

imprescindível para elaboração da sentença.

Assim, considerando que em contato com o causídico nomeado, pessoa 

em que teve o último contato com o feito, este informou que não estava 

com a referida mídia, bem como a informação prestada pelos servidores 

desta secretaria de que a mídia não se encontra no banco de dados da 

comarca do juízo deprecado, determino seja renovado o ato, deprecando 

missiva à comarca de Juara/MT, a fim de inquirir a testemunha Antônio 

Gazeta.

Se devidamente cumprida, desde já, determino a remessa dos autos ao 

Ministério Público e a defesa, sucessivamente, a fim de ratificar os 

memoriais já apresentados, ou se assim quiserem, a apresentação de 

novos.

Após, volva-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 05 de dezembro de 2016.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 31569 Nr: 1912-36.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilson Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 Processo eletrônico nº 1912-36.2016.811.0019

Código nº 31569

Vara Única

Vistos.

ANILSON RODRIGUES ALVES, já qualificado nos autos, fora denunciado 

pelo Ministério Público Estadual como incurso no art. 147, caput, do Código 

Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.

A denúncia foi recebida, e na mesma oportunidade determinada a citação 

do denunciado para responder a acusação, nos termos do artigo 396-A, 

do CPP.

Apresentada resposta à acusação, a defesa do acusado limitou-se a 

arrolar as mesmas testemunhas da acusação, postergando para momento 

após a instrução as alegações das matérias de mérito.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29 de março de 2017 às 16h00min, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa da peça preliminar, bem como a vítima e a ré para eventuais 

esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao 

final, interrogatório do réu, tudo de acordo com a sistemática estabelecida 

pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 06 de dezembro de 2016.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 12948 Nr: 698-83.2011.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir da Silva, Milton Nunes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110, Leonardo Fernandes Maciel Esteves - 

OAB:14143/MT

 Processo eletrônico nº 698-83.2011.811.0019

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991512/12/2016 Página 379 de 419



Código nº 12948

Vara Única

Vistos.

Considerando que a Francisco Pittner foi arrolada em comum pelas partes, 

determino sejam intimados os patronos dos acusados para que se 

manifestem no interesse da oitiva da referida testemunha, apresentando, 

se for o caso, seu novo endereço, visando a realização do ato 

processual.

Saliento que, acaso os causídicos não apresentarem novo endereço ou 

não se manifestarem quanto à intimação, tal inércia será considerada 

como desistência tácita da oitiva da testemunha, que desde já, está 

homologada.

No mais, com o retorno do cumprimento da missiva (fls. 234), devidamente 

cumprida, remetam-se os autos para as partes se manifestarem quanto ao 

requerimento de eventuais diligências (artigo 402 do CPP), e para 

oferecimento das alegações finais, excepcionalmente por memoriais 

(artigo 403 do CPP), no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 05 de dezembro de 2016.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21249 Nr: 291-09.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAdODrPMAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Ante o exposto, tendo em vista que não houve comprovação do 

pagamento do débito alimentar existente, estando o executado a dever 

pensão alimentícia referente ao VALOR AJUIZADO MAIS AS VENCIDAS 

DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, DECRETO A PRISÃO CIVIL de 

LAÉRCIO DE OLIVERIA, pelo prazo de 03 (três) meses, nos termos do 

artigo 528, §3º, do Código de Processo Civil, procedendo-se à expedição 

de ofício aos órgãos de captura.Após, expeça-se mandado de prisão, no 

qual deverá constar o valor do débito atualizado até a data da expedição, 

bem como o valor da prestação mensal e a data de 

vencimento.Consigne-se no mandado a advertência de que se tratando o 

requerido de preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade direta da 

autoridade policial e mantido em separado dos demais detentos. Intime-se 

a parte exequente, na pessoa de sua representante legal, a fim de que 

informe a totalidade do débito em atraso. Após, remetam-se os autos ao 

setor de cálculo para atualização do valor. Com a chegada dos cálculos, 

voltem-me os autos conclusos para demais deliberações. Intime-se.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 30 de 

novembro de 2016.Ricardo Nicolino de CastroJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21698 Nr: 717-21.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Akai de Souza, representada por Glaucia Akai 

de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Processo nº 717-21.2013.811.0019

Código nº 21698

Vara Única

Vistos.

Ante o teor da manifestação do Ministério Publico de fl. 46, e considerando 

a inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o 

causídico(a) Dr. Elcio Lima do Prado, inscrito(a) na OAB/MT sob o n.º 

4757-O, para patrocinar os interesses do denunciado, Lucimar de Souza, 

no prazo legal.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

 Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 2 (dois) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 1º de dezembro de 2016.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29670 Nr: 842-81.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane de Souza Cyrino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “Vistos, etc. Finda a 

instrução. Com o retorno das Cartas Precatórias expedidas para oitivas 

das testemunhas, remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público 

para apresentação de memoriais escritos, no prazo legal. Após, ao 

advogado de defesa para apresentar memoriais escritos, no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais. Eu,___ Nilza Rodrigues Gonçalves, Gestora Administrativa 3, o digitei 

e faço imprimir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 31974 Nr: 2128-94.2016.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary José Lolato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cavalcante Barroso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que de acordo com a Portaria 027/2009-DF o valor da 

diligência para cumprimento do ato deprecado importa em R$ 375,00 

(trezentos e setenta e cinco reais).

Assim, procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado, a 

efetuar o pagamento mediante depósito bancário conforme dados abaixo, 

devendo posteriormente, juntar aos autos o comprovante de depósito para 

que seja identificado o pagamento.

Agência do Banco do Brasil nº 1116-9

Conta corrente: 11183-x

Nome: Diretoria do Foro

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30458 Nr: 1256-79.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ajackson Carmo Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110, Tobias Piva - OAB:20730-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Assim, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

13 de fevereiro de 2017 às 13h30min.INTIME-SE a Requerente para 
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conhecimento da data supra, informando que o rol testemunhal deverá ser 

apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias.Sendo o caso, 

proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos 

autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.Às ProvidênciasPorto dos 

Gaúchos/MT, 07 de dezembro de 2016.Ricardo Nicolino de CastroJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26470 Nr: 1046-62.2015.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Salete Casonatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Henrique Lazaron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alandarc da Rosa Dantas - 

OAB:8.140-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:341075/SP, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para reconhecer a existência do 

erro e da contradição apontadas, a fim de dar regular procedimento ao 

feito, fazendo constar o seguinte:Onde se lê:“..., para atuar no processo a 

fim de que realize perícia documental de contrato de compra e venda, 

devendo apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, laudo pericial 

após a realização da perícia, com respostas em caso de eventuais 

quesitos apresentados nos autos”.LEIA-SE:“..., para atuar no processo a 

fim de que realize a perícia requerida, observando-se, sobretudo, os 

pontos evidenciados no petitório de fls. 277/278, devendo apresentar, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, laudo pericial após a realização da 

perícia, com respostas em caso de eventuais quesitos apresentados nos 

autos”.Onde se lê:“Com a apresentação da proposta, intimem-se as partes 

para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, para o justo 

deslinde da demanda, bem como, para que a parte autora promova no 

prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do valor da perícia”.LEIA-SE:“Com a 

apresentação da proposta, intimem-se as partes para apresentarem 

quesitos e indicarem assistentes técnicos, para o justo deslinde da 

demanda, bem como, para que a parte REQUERIDA promova, no prazo de 

10 (dez) dias, o recolhimento do valor da perícia”.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências. Porto dos Gaúchos, 07 de dezembro de 2016.RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30178 Nr: 1127-74.2016.811.0019

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Horizonte do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110, Tobias Piva - OAB:20730-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:341075/SP, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Processo n.º 1127-74.2016.811.0019Código n.° 30178Vara ÚnicaS E N T 

E N Ç ATrata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 

impetrado por JOSÉ LUIZ DE SOUZA SANTOS em face do MUNICÍPIO DE 

NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT, tendo como autoridade coatora o 

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT, todos 

devidamente qualificados nos autos. [...]Pelo exposto, forte nos 

fundamentos alhures, CONCEDO a segurança impetrada, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, confirmando a medida liminar anteriormente 

deferida.Condeno os impetrados ao pagamento das custas processuais, 

nos termos da lei.Sem condenação em honorários advocatícios, conforme 

estabelece o art. 25, da Lei nº 12.016/2009.Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 07 de 

dezembro de 2016.Ricardo Nicolino de CastroJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28015 Nr: 259-96.2016.811.0019

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Brizot Nicaretta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer 

Sementes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clayton Ouvernei - 

OAB:13051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, Jonas Coelho da Silva - OAB:5706/MT, 

Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 Processo n.º 259-96.2016.811.0019Código n.º 28015Vara 

ÚnicaVistos.Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por RICARDO 

BRIZOT NICARETTA em face de DU PONT DO BRASIL S/A – DIVISÃO 

PIONEER SEMENTRES, ambos devidamente qualificados nos autos.Alega a 

parte Embargante que a Embargada ingressou com Ação de Execução 

para entrega de Coisa Incerta em face de RAYF ROBERTO TIRLONI, para 

compeli-lo a entregar a quantia de 27.000sc de soja de 60Kg, obrigação 

assumida em virtude da emissão de CPR de n.º 008/2014, cuja garantia de 

cumprimento consistiria na safra 2014/2015.Afirma que quando do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, 

referido ato alcançou 13.427 sc de soja de 60kg, da safra 2015/2016, 

produto este que, em tese, possuiria ao ora Embargante.A liminar fora 

regularmente deferida na decisão de fls. 145/146.Contestação 

tempestivamente apresentada às fls. 157/165, sem preliminares de 

mérito.Impugnação à contestação às fls. 194/204Nos termos do 347 e ss., 

do Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o feito.Não há 

preliminares a serem analisadas.Partes legítimas e bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Analisando detidamente os autos, verifico 

que, apesar do manancial probatório documental até então produzido 

pelas partes, estas pugnaram pela produção de todas as provas 

permitidas em direito, inclusive testemunhal.Intimem-se as partes, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, e para apresentarem, 

caso requeiram, o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar desta decisão.As testemunhas devem 

comparecer independentemente de intimação, salvo demonstração de 

necessidade de intimação pelo juízo.Com efeito, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido a posse/propriedade dos 

bens objeto de constrição nos autos principais.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as devidas cautelas de estilo.Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 07 de dezembro de 2016.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32026 Nr: 2154-92.2016.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJP, SCM, Paróquia Nossa Senhora dos 

Navegantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo eletrônico nº 1227-29.2016.811.0019

Código nº 30391

Vara Única

Vistos.

Trata-se de Ação de Usucapião de Imóvel Urbano, proposta por SUELI 

SANTANA DA SILVA, em face de INÁCIO LUIZ DO NASCIMENTO, de 

qualificação e endereço desconhecido.

Inicialmente, verifico que a emenda da inicial se faz necessária. Isso 

porque, para o deferimento da citação por edital não é suficiente a mera 

alegação da parte Requerente, mas sim que tal providência se mostre a 

única possível de permitir o regular deslinde do processo.

Assim sendo, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, demonstre a absoluta impossibilidade de localização da 

parte requerida, ou, alternativamente, requeria as diligências necessárias 
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a sua tentativa de localização.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 06 de dezembro de 2016.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28091 Nr: 318-84.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dyeison Paulo Fernandes Marciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “Vistos, etc. Homologo a 

desistência da testemunha Vera Lúcia Fernandes. Expeça-se carta 

precatória à Comarca de Juína, para oitiva da testemunha Sebastião 

Renato do Nascimento, residente naquela Comarca desde o mês de 

Outubro de 2015, podendo ser encontrado no Destacamento da Policia 

Militar de Juína/MT. Após, com o retorno da Carta Precatória expedida, 

remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público para apresentação 

de memoriais escritos, no prazo legal. Após, ao advogado de defesa para 

apresentar memoriais escritos, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Nada mais. Eu,___ Nilza Rodrigues 

Gonçalves, Gestora Administrativa 3, o digitei e faço imprimir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26930 Nr: 1204-20.2015.811.0019

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 Processo nº. 1204-20.2015.811.0019

 Código nº. 26930

Vara Única

Vistos.

Trata-se de petitório da nobre causídica Eliane Fuhr, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 19.109, para que sejam arbitrados honorários advocatícios tendo 

em vista que fora nomeada como advogada dativa na presente ação em 

que foi homologado acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

 Com razão a nobre causídica. Sendo assim, arbitro em 02 (dois) URH os 

honorários advocatícios conforme da tabela de honorários da Ordem dos 

Advogados do Brasil/Seccional Mato Grosso, em nome da advogada 

supracitada.

Proceda a Senhora Gestora a expedição da certidão de honorários, 

conforme requerido à fl.69.

Publique-se.

Intimem-se.

 Arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 07 de dezembro de 2016.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32089 Nr: 2189-52.2016.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Nacional de Desenvolvimento Economico Social- 

BNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria de Derivados de Mandioca "Santa 

Cruz" Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Fraga Mercadante - 

OAB:152.926/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que de acordo com a Portaria 027/2009-DF o valor da 

diligência para cumprimento do ato deprecado importa em R$ 690,00 

(seiscentos e noventa reais).

Assim, procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado, a 

efetuar o pagamento mediante depósito bancário conforme dados abaixo, 

devendo posteriormente, juntar aos autos o comprovante de depósito para 

que seja identificado o pagamento.

Agência do Banco do Brasil nº 1116-9

Conta corrente: 11183-x

Nome: Fórum de Porto dos Gaúchos

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 12610 Nr: 360-12.2011.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Custódio Mota, Estefane Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Horizonte do Norte-MT, 

Divina Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:341075/SP, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT, Tiago França Cabral - 

OAB:11584/MT

 Certifico e dou fé, que a requerida Divina Rodrigues de Jesus não reside 

nem trabalha em Tabaporã-MT, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça 

na Carta Precatória código 25974 daquele Juízo, impressa no verso.

 Diante do exposto, promovo a INTIMAÇÃO dos requerentes, na pessoa 

dos advogados, para manifestação, indicando nos autos o atual endereço, 

considerando a audiência de instrução designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 12863 Nr: 613-97.2011.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thealmo Scheffler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Vera Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO do réu, na pessoa da advogada Patricia Quessada 

Milan, do inteiro teor da decisão de fls. 127/130, que: a) declarou extinta a 

punibilidade do réu, com relação ao delito descrito no artigo 50 da Lei 

9.605/98., e b) designou audiência de Instrução e Julgamento para o dia 7 

de março de 2017, às 14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 12610 Nr: 360-12.2011.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Custódio Mota, Estefane Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Horizonte do Norte-MT, 

Divina Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:341075/SP, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT, Tiago França Cabral - 

OAB:11584/MT

 Certifico e dou fé, que deixei de expedir intimação às testemunhas da 

requerida, eis que, conforme art. 455, cabe ao advogado da parte, intimar 

ou informar a testemunha por ele arrolada, do dia, hora e local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, portanto 

INTIMO A REQUERIDA Divina Rodrigues de Jesus na pessoa de suas 

advogadas, para que providencie a intimação das suas testemunhas 
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arroladas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26678 Nr: 1119-34.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana França Morais - 

OAB:MT-20367, Michele Caroline Brustolin - OAB:341075/SP, 

Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Vistos etc. Finda a instrução. Homologo a desistência das testemunhas 

Felipinho Honório de Oliveira, Cláudio Ferreira Amorim, José Nilton de Brito, 

Adir Antônio Dominhaki e Dirceu Fernandes de Moraes e Angélica Novato. 

Permaneçam os autos em Gabinete, para decisão. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25829 Nr: 799-81.2015.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francélio Alves das Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Werika Zanato Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:103709/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 Processo eletrônico n.º 799-81.2015.811.0019

 Código n.º 25829

Vara Única

Vistos.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar 

proposta por FRANCÉLIO ALVES DAS CHAGAS, em desfavor de WÉRICA 

ZANATO SANTOS, ambos qualificados nos autos.

Inicialmente, constato que o acórdão proferido em sede de Agravo de 

Instrumento interposto pela parte Requerida, determinou a manutenção da 

mesma na posse do imóvel em questão até o deslinde final desta ação de 

reintegração de posse, reconhecendo, ainda, a continência da presente 

ação e da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

partilha de bens (Código 25330).

 Desta feita, visando dar regular processamento ao feito, certifique-se a 

Sra. Gestora acerca da cumprimento da decisão de fls.90/91, no tocante a 

expedição de ofício aos órgãos públicos para localização de eventual 

endereço em nome de Francélio Alves das Chagas. Caso o cumprimento 

da referida medida não tenha sido efetuado, determino desde já, a 

realização de consulta juntos ao SIEL.

 Por oportuno, dede já designo audiência de instrução e julgamento a ser 

realizado no dia 20 de março de 2017, às 13h30min.

 Intime-se a parte Requerida para complementar e/ou ratificar os termos da 

contestação anteriormente apresentada.

Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 dias, bem como para comparecimento da 

audiência acima designada.

Por fim, determino que a Secretaria desta Vara proceda à reunião destes 

autos ao processo de Código n°25330, nos termos do acórdão de 

fls.128/141.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 07 de dezembro de 2016.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23988 Nr: 116-44.2015.811.0019

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 Ante o exposto, forte nos fundamento alhures, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de ADOÇÃO UNILATERAL proposto por VANDERLEY ALVES DA 

SILVA tendo como adotanda NATÁLIA IZABEL DOS SANTOS e, por 

conseguinte, determino a expedição de Ofício ao Cartório de Registro Civil 

competente para que promova a retificação do registro da mesma, 

fazendo-o constar como genitor da mesma, bem assim fazendo constar o 

nome dos respectivos avós paternos, o que faço com fundamento no art. 

43, da Lei n.º 8.069/90.Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários.Às providências.Após, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas necessárias.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Porto dos Gaúchos/MT, 07 de dezembro de 2016.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27456 Nr: 43-38.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carrillo Puche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Termo Circunstanciado n.º 43-38.2016.811.0019

Código n.º 27456

Juizado Especial

 Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, §3º da Lei nº. 9.099/95.

Fundamento e decido.

Inicialmente, constato que em audiência de deliberação ocorrida em 18 de 

março de 2016, o autor do fato ANTONIO CARRILLO PUCHE apresentou 

contraproposta no que tange à transação penal e a composição civil 

anteriormente ofertada pelo Ministério Público (fls. 03/05) que, por sua 

vez, não se opôs ao pedido formulado pelo autor do fato (fl.82), 

requerendo sua homologação.

Com efeito, fora homologada por sentença a transação penal celebrada 

entre o autor do fato e o Ministério Público (fl.85).

 Considerando os comprovantes de pagamentos acostados ao autos, (fls. 

88/90), verifico que o autor do fato cumpriu integralmente os termos da 

transação penal e composição civil dos danos que lhe foi ofertado, 

conforme bem salientado pelo parquet (fls.93).

ANTE O EXPOSTO, constatado o cumprimento integral da transação penal 

ofertada pelo MPE, DECLARO extinta a punibilidade de ANTONIO 

CARRILLO PUCHE, pertinente ao ilícito penal que lhe foi imputado, 

extinguindo o processo e, determino o arquivamento do presente feito, 

com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias, com as 

ressalvas do art. 76, § 6º da Lei 9.099/95.

Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 05 de dezembro de 2016.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 46022 Nr: 1998-47.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinei de Freitas Franco, João de Freitas 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewki - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos – Cód. nº 46022

Vistos. Chamo o feito à ordem.

.

Considerando as regras ordinárias de competência, bem como os 

elementos da presente demanda: a – os endereços dos Requeridos 

informados na inicial às fls. 02; e b – os endereços dos Requeridos no 

contrato de fls. 32v, todos constando a residência e domicilio dos 

Requeridos como sendo as cidades de Serra Nova Dourada – MT e São 

José do Xingú – MT.

 Feito estes registros, DECLINO da competência, nos termos dos §§ 4° e 5° 

do artigo 46 do NCPC, DETERMINANDO, de conseguinte, a remessa dos 

autos à Comarca de Ribeirão Cascalheira – MT (jurisdição a qual pertence 

Serra Nova Dourada – MT), com as cautelas de praxe.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Felix do Araguaia – MT, 24 de outubro de 2016.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 133912 Nr: 744-05.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Henrique de Queiroz Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO HENRIQUE DE QUEIROZ 

COSTA, Filiação: Elisangelaborges de Queiroz e Lindomar Antonio da 

Costa, data de nascimento: 29/02/1992, brasileiro(a), natural de Iporá-GO, 

solteiro(a), servente de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ...O Ministério Público denuncia Leornardo Henrique de 

Queiroz Costa, como incurso no artigo 243 da Lei 8.069/90 (ECA), 

requerendo que recebida e autuada esta, seja instaurado o devido 

processo penal, citando o denunciado, ouvindo-se oportunamente, as 

pessoas abaixo arroladas, e prosseguindo-se nos demais atos 

processuais até a final sentença condenatória...

Despacho: Autos ID nº 133912Vistos.RECEBO a denúncia em todos os 

seus termos, dando ao acusado Leonardo Henrique de Queiroz Costa, 

como incurso nos artigos nele mencionado, vez que o mesmo preenche 

todos os requisitos do art. 41, CPP, não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses do art. 395, do CPP.Fundamento a presente decisão vez que 

consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência 

do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da 

denúncia e consequente prosseguimento da ação penal.Nos termos do 

art. 396-A do CPP, determino a citação do acusado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando que o mesmo 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação. 

Apresentada a defesa, sendo necessário, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Defiro os demais 

pedidos do parquet constantes na cota de fls. 51.Cumpra-se o contido no 

provimento n° 19/2012- CGJ.Expeça-se o necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Às providências.São Félix do Araguaia – MT, 04 de 

outubro de 2016.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dilma Silva de Siqueira, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 07 de dezembro de 2016

Thelma Maria Furtado Coelho Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 32018 Nr: 639-04.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick Ijeru Karajá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PATRICK IJERU KARAJÁ, Cpf: 

02484393164, Rg: 933788, Filiação: Pedro Hurisane Karajá e Eliane Ribeiro 

de Melo, data de nascimento: 01/11/1988, brasileiro(a), natural de Formoso 

do Araguaia-TO, solteiro(a), desempregado, Telefone 66 9233 4486. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ...Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Patrick 

Ijeru Karajá, como incruso no artigo 129, parágrafo 9º, (violência 

doméstica) do Código Penal, requerendo que, realizada a audiência 

prevista no artigo 16 da referida Lei, recebida e autuada esta, ser for o 

caso, seja instaurado o devido processo penal...

Despacho: Vistos, em correição.Decorrido o prazo, certifique-se no prazo 

máximo de cinco dias. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dilma Silva de Siqueira, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 07 de dezembro de 2016

Thelma Maria Furtado Coelho Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 133519 Nr: 459-12.2016.811.0017

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de São 

Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Pereira Maia, Ademir Martins Costa, 

Aelso Oliveira Moura, Allan Simone Arruda Lima, Avelino Egidio Taques 

Filho, Antônio Medeiros Souza, Aldeci Pereira Barros Alves, Alice Ferreira 

Guimarães Aquino, Avelino Egidio Taques Neto, Antônio Fernandes de 

Medeiros, Alberto da Silva Araújo, Adriana Pereira da Silva, Ana 

Cavalcante da Silva, Aluísio da Silva Barros, Ângela Maria de Oliveira, 

Antônio Souza Menezes Neto, Alderi Pereira Luz, Antônio Carlos 

Rodrigues Neves, Angela Maria Ferreira Neves, Adriano de Oliveira 

Guimarães, Ana de Fátima Gualberto Martins da Silva, Andréia Cristina 

Cirqueira Barbosa, Aldeide de Aquino Silva, Alex Pablo Shirmbeck Barros, 

Agnes Magno Ribeiro Brito, Alexandro Amorim Aires, Albertino Ribeiro 

Soares, Carlos Alexandre Brito, Davi Gomes Barbosa, Cleidimar Carvalho 

Sirqueira, Dilmar Bento Luz, Allace Souza Rachid, Domingas Sousa Braga, 

Dinalva Ribeiro da Silva, Conceição Aparecida de Almeida Salustiano, 

Cleomar Pereira Milhomem, Celia Maria Alves de Abreu, Celia Maria Alves 

de Abreu, Cleilson Ferreira dos Santos, Denildes Pereira da Rocha, 

Caroline Ferreira Coelho, Diogo Ribeiro da Silva, Cicera Gomes de Brito, 

Celia Alves de Melo Rodrigues, Crisley Suzane Rodrigues Araujo, Cláudio 
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Rosa José dos Santos, Celia Pinto Barbosa, Cristheane Rabelo Dias, 

Arlene Oliveira Braga, Angelica Sousa Milhomem, Adaides Aires da Rocha, 

Claudio Rodrigues Lopes, Camila Gomes Dias, Catiana Ribeiro de Amorim 

Lima, Celia Soares Alves, Clarissa Carvalho, Cirene Menezes de Araújo, 

Deuzete Celestino da Silva, Dorcas Rosa Braga, João Pereira Miranda, 

José Pereira Melo, Natielle Barboza Lima, Manoel Lima dos Santos, 

Raimundo Marçal Pereira Lima, Vanda de Sousa Ferreira Toledo, Edmundo 

Sousa Brito, Lusia Brasilina de Miranda, Maria Dileusa Carvalho Parente, 

Marcelino de Fáveri, Nita dos Santos Costa, Ivaney Pereira Costa, Karla 

Venessa Araújo, Maryvone Veras Araújo Lemos, Maria de Jesus Gomes 

da Conceição, Maria Rubenita Coelho Luz, Edirene Soares Barbosa, 

Gerson Alves dos Santos, João Batista de Faria, Marcos Marinho Lopes, 

José Dias dos Santos, JASON MARTINS SANTOS, Nereide Gonçalves 

Martins, Sônia Maria Montel Costa, Raquel Fernandes Tavares, Maria Zélia 

Rodrigues Brito Adorno, Edvando Silva de Sousa, Lucenir Alves da Costa 

de Souza, Eleni Milhomem Cirqueira Menezes, Ivana de Moraes Vieira, 

Jane Ribeiro Carvalho, Maria José Coelho Coutinho Cruz, Manoel da Silva 

Machado, Deusilene Alves da Silva e Souza, Daniela Gomes Luz, 

Desuselia Abreu Barbosa Reis, Elizete Gomes Barbosa, João Luiz da Silva 

Miranda, Isaura Fatima José da Silva, Euzielma da Silva Abreu, Rosa 

Ribeiro América, Ivonete Godinho da Silva, Thelma Boaventura Oliveira, 

Gilmar Ferreira dos Santos, Ermelina Ferreira Luz, Poliana Ferreira Lopes 

Braga, Elizete Maria Polita, Matildes Pereira Lima, Elinei de Melo Silva, Levi 

Fernandes Tavares, José Carlos de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577, Susshunmo Ferreira Araújo Alves - OAB:20664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS

PRAZO 30 DIAS

O(A) Doutor(a) Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito, Juiz(a) 

Substituto(a) e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de COMARCA 

DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, na forma da lei etc., determina: Para que 

chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital tornando 

público que, neste Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de 

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, foram alistados para compor o 

Corpo de Jurados do ano de @Ano, nos termos do art. 425 do Código de 

Processo Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser 

sorteados, para reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

Nome dos Jurados: 01- Kesley Pereira Aguiar - Escola Tancredo Neves 

02- Ilma Lima da Silva - Escola Severiano Neves 03- Valdemar Silva Farias 

- Escola Severiano Neves 04- Suenia Maria Silvana Vieira de Oliveira - 

Escola Severiano Neves 05- Pedro dos Santos Silva - Prefeitura 06- Maria 

Ozita de Souza - Prefeitura 07- Maximiliano Marcus Cavalcante - Prefeitura 

08- Maria Edimar Pereira Costa Milhomem - Prefeitura 09- Lucilene Pereira 

da Silva - Prefeitua 10- João Rodrigues dos Santos - Prefeitura 11- Ana 

Cavalcante da Silva - Prefeitura 12- Luiz Carlos Alves Araújo - Escola 

Severiano Neves 13- Luiz José Toledo - Prefeitura 14- João Neto Pinto 

Vieira - Prefeitura 15- Alexandro Amorim Aires - Prefeitura 16- Vanderley 

Faria - Prefeitura 17- Ângela Maria de Oliveira - Prefeitura 18- Maria Gleci 

Alfaro S. Pires - Escola Caminho Feliz 19- Junio de Souza Alves - 

Prefeitura 20- Rosilene Barros Moraes - Prefeitura 21- Irene Virgulino 

Santos Barbosa - Prefeitura 22- Rosineia dos Santos Milhomem Lima - 

Prefeitura 23- Magda Aparecida Alves Silva - Prefeitura 24- Gercilio 

Francisco Amorim - Prefeitura 25- Edileuza Soares Barbosa - Prefeitura 

SUPLENTES: 01- Eslaine Rodrigues Aguiar - Prefeitura 02- Raimundo 

Pinheiro Pinto - Prefeitura 03- Lídia Barbosa de Brito - Prefeitura 04- Márcia 

Menezes Matos - Prefeitura 05- Rozilene Alves Pereira - Prefeitura 06- 

Ivalderina Barbosa da Silva - Prefeitura 07- Cláudio Rosa José dos Santos 

- Prefeitura 08- Allan Simone arruda - Prefeitura 09- Eduardo da Araújo - 

Prefeitura 10- Wesley da Cunha Alves - Prefeitura

São Félix do Araguaia, 05 de dezembro de 2016

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 136049 Nr: 2209-49.2016.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Meridional do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Inácio Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono os presentes 

autos no sentido de intimar o advogado da parte autora a providenciar o 

pagamento do valor da diligencia do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$4.799,80 (quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta 

centavos).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 136050 Nr: 2210-34.2016.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Meridional do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Inácio Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono os presentes 

autos no sentido de intimar o advogado da parte autora a providenciar o 

pagamento do valor da diligencia do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$4.799,80 (quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta 

centavos).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19755 Nr: 643-75.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Angelo Dognani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS e INTERESSADOS

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 643-75.2010.811.0017-Código: 19755

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública Estadual

PARTE RÉQUERIDA: Jose Angelo Dognani

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: ...Requer a verificação de existência de Processo 

de Inventário ou Arrolamento Sumário referente ao executado. Caso tenha 

sido aberto o inventário, requer sejam penhorados os bens constantes do 

acervo hereditário, resguardando-se assim a satisfação integral do débito 

fiscal.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, em correição. Cumpra-se a decisão de fls. 

34, expedindo o necessário. Às providências. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Dilma Silva de Siqueira, digitei. São Félix do 

Araguaia-MT, 7 de dezembro de 2016.

Thelma Maria Furtado Coelho

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Prazo do edital:90

Notificando:Citação dos Herdeiros do Executado José Ângelo Dognani, 

para em conformidade com o artigo 172, 2º do Código de Processo Civil e 

pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º da Lei de Execuções 

Fiscais, responder a ação no prazo de (05) dias, pagar a dívida 

exequenda no valor de R$ 6.062,54 (seis mil, sessenta e dois reais e 

cinquenta e quatro centavos), ou garantir a execução.

Resumo da inicial:...Requer a verificação de existência de Processo de 

Inventário ou Arrolamento Sumário referente ao executado. Caso tenha 

sido aberto o inventário, requer sejam penhorados os bens constantes do 

acervo hereditário, resguardando-se assim a satisfação integral do débito 

fiscal.

Decisão/Despacho:Vistos, em correição.
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Cumpra-se a decisão de fls. 34, expedindo o necessário.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:025/013

Nome e Cargo do digitador:Dilma Silva de Siqueira

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19755 Nr: 643-75.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Angelo Dognani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS e INTERESSADOS

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 643-75.2010.811.0017-Código: 19755

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública Estadual

PARTE RÉQUERIDA: Jose Angelo Dognani

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: ...Requer a verificação de existência de Processo 

de Inventário ou Arrolamento Sumário referente ao executado. Caso tenha 

sido aberto o inventário, requer sejam penhorados os bens constantes do 

acervo hereditário, resguardando-se assim a satisfação integral do débito 

fiscal.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, em correição. Cumpra-se a decisão de fls. 

34, expedindo o necessário. Às providências. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Dilma Silva de Siqueira, digitei. São Félix do 

Araguaia-MT, 7 de dezembro de 2016.

Thelma Maria Furtado Coelho

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Prazo do edital:90

Notificando:Citação dos Herdeiros do Executado José Ângelo Dognani, 

para em conformidade com o artigo 172, 2º do Código de Processo Civil e 

pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º da Lei de Execuções 

Fiscais, responder a ação no prazo de (05) dias, pagar a dívida 

exequenda no valor de R$ 6.062,54 (seis mil, sessenta e dois reais e 

cinquenta e quatro centavos), ou garantir a execução.

Resumo da inicial:...Requer a verificação de existência de Processo de 

Inventário ou Arrolamento Sumário referente ao executado. Caso tenha 

sido aberto o inventário, requer sejam penhorados os bens constantes do 

acervo hereditário, resguardando-se assim a satisfação integral do débito 

fiscal.

Decisão/Despacho:Vistos, em correição.

Cumpra-se a decisão de fls. 34, expedindo o necessário.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:025/013

Nome e Cargo do digitador:Dilma Silva de Siqueira

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 45572 Nr: 1784-56.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADILSON SOARES DA SILVA, Filiação: 

Maria Raimunda Nobres dos Santos e Dionisio Neto Soares da Silva, data 

de nascimento: 12/04/1975, brasileiro(a), natural de Araguacema-TO, 

solteiro(a), autônomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ...O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia Adilson Soares da Silva, vulgo "Neguinho", como incurso no 

artigo 155, caput, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada 

esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o acusado, 

ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e 

prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença 

condenatória...

Despacho: Autos – cód. nº 45572Vistos.RECEBO a denúncia em todos os 

seus termos, dando ao acusado Adilson Soares da SIlva, como incurso 

nos artigos nele mencionados, vez que o mesmo preenche todos os 

requisitos do art. 41, CPP, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

art. 395, do CPP.Fundamento a presente decisão vez que consta nos 

autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus 

boni juris, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia 

e consequente prosseguimento da ação penal.Nos termos do art. 396-A 

do CPP, determino a citação do acusado para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando que o mesmo poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação. Apresentada a 

defesa, sendo necessário, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Defiro os demais pedidos do 

parquet constantes na cota de fls. 60.Cumpra-se o contido no provimento 

n° 19/2012- CGJ.Expeça-se o necessário. Cientifique-se o Ministério 

Público. Às providências.São Félix do Araguaia - MT, 09 de agosto de 

2016.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dilma Silva de Siqueira, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 07 de dezembro de 2016

Thelma Maria Furtado Coelho Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 133266 Nr: 302-39.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Boa Vista-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo para Resposta

CERTIDÃO

Certifico que a parte ré não apresentou resposta e a prova da citação foi 

juntada em 05/10216; bem como impulsiono os autos concluso para que se 

proceda penhora online.

São Félix do Araguaia - MT,9 de dezembro de 2016.

Escrivã(o)

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58968 Nr: 1203-55.2016.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO SCAMATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Zacharias Toron - 

OAB:65371, Ingrid de Oliveira Ortega - OAB:235.045-E, Luisa Moraes 

Abreu Ferreira - OAB:296.639

 Código nº 58968

Vistos...

Em face do teor do expediente de fl. 168, suspendo o andamento da 

presente carta precatória até ulterior deliberação do Juízo Deprecante.

Outrossim, determino o cancelamento da audiência agendada à fl. 163.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 06 de dezembro de 2016.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52294 Nr: 414-61.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Divino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA CRUZ - 

OAB:3535, Bruna Gabriela Zanrosso - OAB:15.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Alves Moreira da 

Silva - OAB:258.420, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 Trata-se de fase de cumprimento de sentença.

Às fl. 141/171, a parte requerida espontaneamente depositou nos autos o 

valor da condenação, nos moldes que lhe é facultado o art. 526 do Código 

de Processo Civil.

Intimada a se manifestar, a parte requerente à fl. 173, pugnou pelo 

levantamento da quantia depositada.

 É o Relatório.

FUNDAMENTO. DECIDDO.

Defiro o levantamento, pela parte requerente, da quantia depositada à fl. 

142/143. Proceda-se à vinculação nos autos e, após, deposite-se na 

conta indicada à fl.173.

Assim, considerando que, nos termos do art. 526, §3º do Código de 

Processo Civil não houve oposição da parte requerente da quantia 

depositada espontaneamente pela requerida, declaro satisfeita a 

obrigação e, portanto, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

P.R.I e Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 12561 Nr: 1068-49.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damião Bernardino Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para confirmar a Tutela 

Antecipada, e condenar o requerido na obrigação de conceder o benefício 

“Auxílio Doença” ao autor, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, 

inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a partir do requerimento 

administrativo, ou seja, 21/09/2006, bem como convertê-lo em 

Aposentadoria por Invalidez, a partir da citação, ou seja, 24/01/2007. Os 

juros sobre o débito pretérito incidirão a partir da citação, no percentual de 

1% (um por cento) ao mês para o período anterior à vigência da Lei 

11.960/2009, e após esta data de acordo com o índice oficial de juros 

aplicados à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97). A 

correção monetária, por sua vez, incidirá a partir do vencimento de cada 

parcela devida e não paga, de acordo com o INPC (Art. 41-A da Lei 

8.213/91). Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, cujo percentual será definido quando 

liquidado o julgado, nos termos do inciso II, § 4º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Isento do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para fins de Reexame 

Necessário, nos termos do art. 475, I, do Código de Processo Civil, não se 

aplicando a exceção prevista no § 2º, por se tratar de sentença 

ilíquida.P.R.I.Querência-MT, 30 de novembro de 2016.Fabio Alves 

CardosoJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13707 Nr: 841-25.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para condenar o requerido 

na obrigação de conceder o benefício “Aposentadoria por Invalidez”, a 

partir da data da citação, ou seja, 02/06/08.Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Os juros 

sobre o débito pretérito incidirão a partir da citação, no percentual de 1% 

(um por cento) ao mês para o período anterior à vigência da Lei 

11.960/2009, e após esta data de acordo com o índice oficial de juros 

aplicados à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97). A 

correção monetária, por sua vez, incidirá a partir do vencimento de cada 

parcela devida e não paga, de acordo com o INPC (Art. 41-A da Lei 

8.213/91). Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, cujo percentual será definido quando 

liquidado o julgado, nos termos do inciso II, § 4º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Isento do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para fins de Reexame 

Necessário, nos termos do art. 475, I, do Código de Processo Civil, não se 

aplicando a exceção prevista no § 2º, por se tratar de sentença 

ilíquida.P.R.I.Querência-MT, 30 de novembro de 2016.Fabio Alves 

CardosoJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44105 Nr: 2631-29.2016.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente 

com as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovou a mora do 

requerido, mediante notificação extrajudicial e protesto.

2- DETERMINO a oficial de justiça que proceda as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado 
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fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue anexa, que 

se encontra em poder da requerida no endereço indicado ou outro local 

que possa ser localizado. INTIME o requerido de que no prazo de (05) 

cinco dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade 

e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no 

valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze 

dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo 

ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e 

desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da 

Lei 10.931/04;

 Querência-MT, 06 de dezembro de 2016.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43860 Nr: 2481-48.2016.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELCAR VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE CORRÊA LIMA - 

OAB:11025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, uma vez que resta comprovada a evidência, DEFIRO A 

LIMINAR pretendida para determinar a busca e apreensão do veículo Gol 

Rallye 1.6, marca VW, ano e modelo 2013/2014, cor branca, chassi 

9BWAB45U3EP034116, álcool/gasolina, placa ONH-7724 de Goiânia/GO, 

expedindo-se, para tanto, o respectivo mandado, depositando o bem em 

nome do representante legal do autor, que ficará como fiel 

depositário.Deverá o Oficial de Justiça proceder a avaliação do bem, 

arbitrando o seu valor, bem como descrevendo-lhe o estado e 

individualizando-o com todas suas características.Autorizo, desde já, o 

cumprimento do mandado nos termos do artigo 212 do NCPC.EXPEÇA-SE o 

competente mandado.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

22/02/2017 às 13hs30min(MT).CITE-SE e INTIME-SE o requerido para que 

compareça à audiência acompanhado de advogado, sendo certo que o 

prazo de resposta observará o artigo 335 do NCPC, dependendo da 

postura das partes quanto à realização da audiência de conciliação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do NCPC.INTIME-SE o autor e seu causídico, via DJE, para que 

compareceram a audiência ora designada, nos termos do artigo 334, §§ 3º 

e 9º do NCPC.Saliento que o não comparecimento do autor ou dos 

requeridos à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, e, por conseguinte será aplicada multa de até 2% da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor da União ou do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 

334 do NCPC. Querência/MT, 06 de dezembro de 2016.Fabio Alves 

CardosoJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40076 Nr: 472-16.2016.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruna Rafaela de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:370960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

acerca da certidão de Ref.18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42138 Nr: 1588-57.2016.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

acerca da certidão de Ref.16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37878 Nr: 1437-28.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN DEIVID SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

acerca da certidão de Ref.40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34090 Nr: 1178-67.2014.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

acerca da juntada dos comprovantes de pagamento pela parte requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35330 Nr: 266-36.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darle Miranda - 

OAB:21175/MT, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386, PITTER 

JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15980

 Autos n° 266-36.2015

Cód. 35330

Despacho.

Ante a desistência de fls. 382 e 383 certifique-se a preclusão da decisão 

de pronúncia. Após, INTIMEM-SE as partes para que em 5 (cinco) dias 

manifestem-se nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal.

Querência/MT, 07 de dezembro de 2016.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42534 Nr: 1797-26.2016.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENY TEREZINHA DE AGUIAR, DANILO LACERDA DE 

AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE DE PAULA OBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Cód. 42534

DECISÃO.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária, conforme art. 4º da Lei 

1.060/50.

CITE-SE o requerido, via edital, para, querendo, apresentarem contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 335 do NCPC, 

observando-se a advertência grafada no artigo 344 do NCPC.

CITE-SE o confinante do imóvel usucapiendo e sua cônjuge, se casado 

for, na forma do artigo 246, § 3º, do NCPC, com a advertência grafada no 

artigo 344 do NCPC.

CITEM-SE, ainda, por edital, com prazo de trinta 30 dias, os réus incertos e 

desconhecidos, bem como terceiros interessados, na forma dos artigos 

259, incisos I e III, do NCPC.

NOTIFIQUEM-SE, via postal, com aviso de recebimento, os representantes 

da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, ENCAMINHANDO-SE a 

cada um dos referidos entes cópia da inicial e dos documentos que a 

instruiu, consignando o prazo de 30 dias para manifestação.

Após, ao Ministério Público.

Querência/MT, 07 de dezembro de 2016.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42771 Nr: 1923-76.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISAO

Cite-se a executada para pagar a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. (Art. 829 do NCPC)

A executada deverá ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do 

Novo Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade.

Tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, o Oficial de 

Justiça efetuará a penhora e avaliação do bem indicado na inicial, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado.

Não encontrada a executada, havendo bens de sua titularidade, a Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem, para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Novo 

Código de Processo Civil.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Novo Código de Processo Civil.

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês.

Fica a executada advertida que a opção pelo parcelamento importa 

renúncia ao direito de opor embargos, e o não pagamento de qualquer das 

prestações acarretará o vencimento das prestações subsequentes e o 

prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos, 

bem como a imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações não pagas. (Art. 916, §§ 5º e 6º, do NCPC).

Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, se for o caso, o 

exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil.

Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, se for o caso, comprovando posteriormente 

nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de 

eventual responsabilização.

A presente decisão, assinada e devidamente instruída, servirá como 

carta, mandado ou ofício.

 Querência/MT, 07 de dezembro de 2016.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42771 Nr: 1923-76.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o 

recolhimento das custas processuais para distribuição da Carta Precatória 

ou que providencie sua distribuição na Comarca deprecada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31118 Nr: 1155-92.2012.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A PNEUS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, VIVIANEDE CARVALHO SINGULANE - 

OAB:15.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para as paretes que corre DJE vide PDF Sentença 02/12/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15849 Nr: 468-23.2009.811.0080

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J A PNEUS EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131436/RJ, Eladio Miranda Lima - OAB:86235, Maria Lúcia 

Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 Processo 15849

DESPACHO

Tendo em vista a sentença proferida nos Autos de Embargos à Execução 

em apenso (Código 31118), determino a expedição de Alvará de 

Levantamento em favor da parte autora e seu advogado, transferindo-se 

o numerário para as contas bancárias indicadas a fl. 310, da seguinte 

forma:

a) – 702,87 (setecentos e dois reais e oitenta e sete centavos), com 

rendimentos da Conta Única, em favor da parte autora;

b) – R$ 2.000,00 (dois mil reais), com rendimentos da Conta Única, em 

favor do advogado da parte autora.

Após, arquivem-se os autos.

 Querência/MT, 2 de dezembro de 2016.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31118 Nr: 1155-92.2012.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A PNEUS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Miranda Lima - 
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OAB:13241-A/MT, VIVIANEDE CARVALHO SINGULANE - 

OAB:15.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1155-92.2012.811.0080

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36672 Nr: 279-38.2015.811.0079

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA, 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS 

PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIS 

E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - OAB:21865/O

 Despacho.

Vistos em correição.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36486 Nr: 199-74.2015.811.0079

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE 

SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE 

VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIS E PREFEITURAS MUNICIPAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO 

ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - OAB:21865/O

 Despacho.

Vistos em correição.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 08/04/2016.

6.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36605 Nr: 247-33.2015.811.0079

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS 

PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIS 

E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - OAB:21865/O

 Despacho.

Vistos em correição.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 08/04/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32856 Nr: 1310-64.2013.811.0079

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Gianluppi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Patrícia Fernandes de Oliveira Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Antonio Borges - 

OAB:22.280

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/Mt, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar a parte autora a efetuar o 

pagamento das custas judiciais no valor de R$ 1.037,00(um mil e trinta e 

sete reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38984 Nr: 1330-84.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO PEREIRA NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-B

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o defensor do réu para 

comparecer na audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para 

o dia 13/12/2016, às 14:30 horas (MT), que se realizará na sede do Juízo, 

tudo conforme despacho abaixo transcrito.

DESPACHO:"Vistos etc. Recebo a Resposta à Acusação apresentada 

pelo réu. Dessa forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 

13/12/2016, às 14h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas 

arroladas pelas partes e após proceder com o interrogatório do réu. 

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas. II-INTIMEM-SE, ainda, o acusado, 

para que compareça à audiência ora designada e ainda para ser 

interrogado. III-NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. IV-INTIME-SE o Defensor 

constituído. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Ribeirão Cascalheira/MT, 25 de Novembro de 2016. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito Substituto"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44279 Nr: 1898-66.2016.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STÊNIO RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RIBEIRO DA SILVA 

NETO - OAB:15511/GO

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o defensor do réu para 

comparecer audiência de inquirição da testemunha Antônio João 

Fernandes da Silva designada para o dia 14/12/2016, às 13:30 horas (MT), 
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conforme despacho abaixo transcrito.

DESPACHO:"Vistos etc. 1) Designo a audiência para o dia 14/12/2016, às 

13h30min (MT), para oitiva da testemunhado do Ru. 2) Intime-se a 

testemunha ANTONIO JOÃO FERNADES DA SILVA para comparecer à 

audiência ora designad3) Oficie-se ao juízo deprecante, para as 

comunicações de praxe. 4) Notifique-se o Ministério PúblicoÀs 

providências. Ribeirão Cascalheira/MT, 10 de Novembro de 2016. AROLDO 

JOSE ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito Substituto".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44707 Nr: 2112-57.2016.811.0079

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdBJdA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 Ante o exposto, presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar 

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do 

denunciado VILSON MARTINS DE AZEVEDO, para garantia da ordem 

pública e também para a aplicação da lei penal, com espeque nos artigos 

311/313 do CPP.Excepcionalmente, servirá a presente decisão como 

mandado de prisão preventiva.Ademais, INDEFIRO O PEDIDO RETRO DE 

LIBERDADE PROVISORIA formulado por VILSON MARTINS DE AZEVEDO, 

devidamente qualificado nestes autos, devendo permanecer na 

modalidade de prisão em que se encontra.CIÊNCIA ao Ministério Público. 

Às providências.Ribeirão Cascalheira/MT, 07 de Dezembro de 2016.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43922 Nr: 1725-42.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio da Silva Rego, Felippy Batista Costa, 

MARCONE FRANCELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883/A

 Portanto, diante de todos esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva, por ainda ser uma medida processual 

necessária devido ao perigo da liberdade do acusado, além de que, 

diferente do que alega o réu, não há fundamentos suficientes nos autos 

para declarar de plano a inexistência de sua autoria no crime, situação 

essa que será apreciada após a instrução exauriente dos autos na 

sentença.Por fim, diante desses fatos e argumentos anteriormente 

expostos e pela leitura das alegações defensivas do denunciado (fls. 

601/609), INDEFIRO, também, o pedido de absolvição sumária, uma vez 

que não está presente nenhuma das quatro hipóteses elencadas no art. 

397 do CPP, quais sejam: excludente manifesta de ilicitude; patente 

excludente de culpabilidade; o fato não constituir crime; e, finalmente, 

estiver extinta a punibilidade do agente.Decido.Por todo o exposto e pelo 

parecer do Parquet:1) INDEFIRO O PEDIDO RETRO DE REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA formulado pelo denunciado OTÁVIO DA SILVA 

REGO, devidamente qualificado nestes autos, devendo permanecer na 

modalidade de prisão em que se encontra.2) RECEBO a Reposta à 

Acusação apresentada pelo denunciado OTÁVIO DA SILVA REGO, porém 

INDEFIRO o pedido de absolvição sumária do denunciado, uma vez que 

não está presente nenhuma das quatro hipóteses elencadas no art. 397 

do CPP.3) CERTIFIQUE-SE a serventia quanto ao cumprimento da Carta 

Precatória expedida e as citações dos demais denunciados para a 

apresentação das respostas à acusação, com URGÊNCIA por se tratar de 

réus presos preventivamente.CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa 

Técnica.Cumpra-se. Intime-se. Às providências.Ribeirão Cascalheira/MT, 

07/12/2016Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44211 Nr: 1872-68.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charlene da Silva Novais, Ivanilda Bilherme 

Batista, Paulo Cesar Santos Rodrigues, Wemerson de Moura Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Alves Theodoro de 

Moraes - OAB:11950/O, ALINE MASSABKI RENSI - OAB:9311, 

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, Fernando Melo - 

OAB:14.312-B, Gracielli de Oliveira Gallego - OAB:OAB/MT 10755, 

MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031, Mitsy C. Batista - 

OAB:16.560, Sebastião Carlos Toledo - OAB:13.217 OAB/MT, VÂNIA 

CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A OAB/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os defensores do réus, acerca 

da designação da audiência de Instruição e Julgamento designada para o 

dia 14/12/2016, às 15:00 horas (MT), conforme despacho abaixo 

transcrito.

DESPACHO: "Vistos etc. Recebo as Respostas à Acusação apresentadas 

pelos réus Charlene da Silva Novais, Wemerson de Moura Sanches, 

Ivanilda Bilherme Batista e Paulo César Santos Rodrigues. Dessa forma, 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 14/12/2016, às 15h00min (MT), 

para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e após 

proceder com o interrogatório dos acusados PAULO CÉSAR SANTOS 

RODRIGUES e WEMERSON DE MOURA SANCHES. DETERMINO que envie 

carta precatória para o interrogatória das rés Charlene da Silva Novais e 

Ivanilda Bilherme Batista, que se encontram recolhidas na comarca de 

Tangara da Serra/MT, sendo inviável a escolta policial de ambas para a 

comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, com aproximadamente 1.127 km de 

distancia. Assim como expeça carta precatória com a finalidade de oitiva 

das testemunhas de defesa Damiana Patricia da Silva Batista e Lorena 

Camila Silveira Silva, ambas residem na Rua Primavera, 776, Bairro Jardim 

Alvorada na cidade e comarca de Campo Novo do Parecis-MT. Determino 

que juntem neste feito as respostas acusação dos acusados Wemerson 

de Moura Sanches e Paulo César Santos Rodrigues. I-INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas. II-INTIMEM-SE, ainda, o acusado, para que 

compareça à audiência ora designada e ainda para ser interrogado. 

III-NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. IV-INTIME-SE o Defensor constituído. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Ribeirão 

Cascalheira/MT, 15 de Novembro de 2016. Aroldo José Zonta Burgarelli 

Juiz de Direito Substituto."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31424 Nr: 1549-05.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. FERREIRA AUTO PEÇAS, Joel Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para intimar o patrono da parte executada para 

que indique nos autos a Conta Bancaria, Agência, Banco e favorecido, 

para transferência dos valores bloqueados judicialmente, conforme 

determinado na decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44425 Nr: 1969-68.2016.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Cristina Friedrichs Tonhá, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3.573-B/MT

 DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos, etc. Arbitro em 01 URH 

os honorários advocatícios da advogada nomeada Dra. Robissânia da 

Silva Felix. Tendo em vista que a testemunha Guilherme Pinezzi Honório, 

foi intimado não comparecendo a está audiência, REDESIGNO a audiência 

para o dia 26/01/2017 as 14:00hrs (MT), sai o Ministério Público 

devidamente intimado, INTIME-se a Defensoria Pública. DETERMINO que a 

secretaria EXPEÇA O MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA da 
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testemunha e INFORME o juízo deprecante da nova data da audiência. 

Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41416 Nr: 670-56.2016.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdCBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Roguiney Batista Cunha - 

OAB:OAB/MT 15.890

 Nesse sentido, considerando a inexistência de óbice legal, uma vez que 

se trata de direito disponível, ou seja, direito passível de negociação, 

HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, realizado entre as partes em 

Audiência de Conciliação às fls. 34/36, para que produza os seus jurídicos 

efeitos, em consequência, julgo extinto o presente processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

CPC. Para isso:a) DECRETO o divórcio do casal, pondo fim à sociedade 

conjugal.b) EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Serviço Notarial e 

Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Iporá, para a devida 

averbação do divórcio, conforme os dados presentes na Certidão de 

Casamento à fl. 05 que acompanha a inicial. c) EXPEÇAM-SE os 

competentes formais de partilha, conforme o referido acordo.d) CONCEDO 

em favor da Sra. LÍGIA MARIA DA COSTA BRITO AMANCIO, ora autora, a 

GUARDA DEFINITIVA de seus filhos menores HEVERTON FERNANDO DE 

BRITO AMANCIO (nascido aos 17/10/2012) e ARTHUR HENRIQUE DE 

BRITO AMANCIO (nascido aos 05/02/2011) e CONCEDO em favor do Sr. 

ALIOMAR DA SILVA AMANCIO, ora requerido, a GUARDA DEFINITIVA de 

seu filho menor LUIZ HENRIQUE DE BRITO AMANCIO (nascido aos 

03/07/2001). Essas guardas serão exercidas sob a forma 

compartilhada.e) Em relação às visitas e a pensão alimentícia torno 

definitivo o que ficou acordado na audiência de conciliação.Sem custas e 

taxas judiciárias, pelo fato das partes terem o benefício da assistência 

judiciária gratuita.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações estilares.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ribeirão 

Cascalheira/MT, 07/12/2016.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39605 Nr: 1636-53.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Parente da Rocha, MARCOS LOPES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 DELIBERAÇÕES

A seguir, o MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos, etc. Após a 

oitiva da vitima SAUL COLOSSI. DETERMINO que a Secretaria cobre o 

retorno da carta precatória expedida para a comarca de Tenente 

Portela/RS, independentemente de cumprimento. DETERMINO ainda, que a 

Secretaria cobre a devolução das CARTAS PRECATORIAS já devidamente 

expedidas para a comarca de Barra do Garças/MT, para a oitiva da 

testemunha comum Daniel Lopes dos Santos. DETERMINO ainda, que a 

Secretaria EXPEÇA COM URGÊNCIA CARTA PRECATÓRIA para a Comarca 

de Água Boa/MT, para a oitiva da testemunha Otavio da Silva Rego, que 

esta detido na Penitenciaria de Água Boa/MT. Com o retorno das 

Precatórias, DETERMINO que a Secretaria ABRA VISTA IMEDIATAMENTE 

dos autos ao Ministério Público e ao Advogado Constituído para 

apresentação de memoriais escritos. APÓS, CONCLUSOS PARA 

SENTENÇA. Cumpra-se

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30544 Nr: 445-75.2012.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL COLOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

- OAB:3608-B, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 DELIBERAÇÕES

A seguir, o MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos, etc. Arbitro em 

01 URH os honorários advocatícios da advogada nomeada Dra. 

Robissânia da Silva Felix. Após a oitiva do acusado SAUL COLOSSI. Dou 

por encerrada a instrução processual, tendo o Ministério Público e a 

defesa apresentada seus memoriais em audiência, Mantenho os autos 

CONCLUSOS PARA SENTENÇA. Cumpra-se

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38291 Nr: 1014-71.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR MENDES DE GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT0003652A

 Autos n° 1014-71.2015.811.0079 (38291)

Ação de Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos, etc.

No petitório retro a parte requerida requer a declaração de quitação do 

valor devido, com o fundamento de que pagou as últimas parcelas, 

conforme comprovante de depósito judicial juntado (fls. 116/118).

Postergo a análise do pedido, pois com base no princípio do contraditório e 

da ampla defesa, torna-se necessária a manifestação da parte 

requerente. Por isso, INTIME-SE o REQUERENTE para que no prazo 

impreterível de 05 (cinco) dias úteis se manifeste, quanto à referida 

petição e documentos juntados.

Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Ribeirão Cascalheira/MT, 07/12/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35789 Nr: 2403-28.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 DELIBERAÇÕES

A seguir, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. DECRETO A 

REVELIA DO ACUSADO, nos termos do art. 367 do CPP, por ter o acusado 

alterado o seu endereço sem avisar o Juízo. DETERMINO que a secretaria 
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COBRE o retorno das cartas precatórias, expedida para o comarca de 

Barra do Garças/MT, para que seja ouvida a testemunha RONALDO JOSE 

DE SOUZA, assim como a carta precatória expedida para a comarca de 

Girua/RS para a oitiva da vitima EDEN JORGE TOLOMINI. DETERMINO. 

Abra-se vista dos autos ao Ministério publico para que informe o endereço 

atualizado da testemunha ROBSON ALVESVIEIRA ALMEIDA, no prazo de 

05 (cinco) dias sob pena de preclusão. Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35791 Nr: 2405-95.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 DELIBERAÇÕES

A seguir, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. DECRETO A 

REVELIA DO ACUSADO, nos termos do art. 367 do CPP, por ter o acusado 

alterado o seu endereço sem avisar o Juízo. DETERMINO que a secretaria 

COBRE o retorno das cartas precatórias, expedida para o comarca de 

Barra do Garças/MT, para que seja ouvida a testemunha RONALDO JOSE 

DE SOUZA, assim como a carta precatória expedida para a comarca de 

Girua/RS para a oitiva da vitima EDEN JORGE TOLOMINI. DETERMINO. 

Abra-se vista dos autos ao Ministério publico para que informe o endereço 

atualizado das testemunhas ROBSON ALVESVIEIRA ALMEIDA, 

SEBASTIAO CORREIA DE MOURA e ANTONIO FILHO DE OLIVEIRA no 

prazo de 05 (cinco) dias sob pena de preclusão. Cumpra-se”.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 38106 Nr: 1193-86.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria de Jesus Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida 

pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 24 de janeiro de 

2017, às 14h30min – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, DETERMINO 

que intime as partes, sendo a intimação do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, pessoalmente por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, caput e § 1º, art. 230 e 269, 

§ 3º – e da parte autora/requerente através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451.Ademais, ADVIRTO que as substituições somente poderão ocorrer 

nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 32519 Nr: 982-21.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Dorriguetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Dorriguette de Oliveira 

- OAB:MT - 15.336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:10.663-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o credor/exequente para retirada da certidão no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 31255 Nr: 1117-67.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evando Lima Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado para 

apresentar alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 16456 Nr: 1649-48.2005.811.0032

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: Cálcario Tangará S/A Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Lucas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joacir Jolando Neves - 

OAB:3610-B, Viviane Anne Diavan - OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em detida análise dos autos, verifico que às fls. 70/71, as patronas da 

parte requerida constituida nos autos, apresentaram renúncia ao mandado 

outorgado pela mesma, razão pela qual determino a intimação da parte 

requerida, para no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo patrono nos 

autos.

Após, intime-se a parte requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento 

processual.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 55257 Nr: 276-64.2014.811.0032

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Kelson de Almeida Saraiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário de Administração do Estado de 

Mato Grosso - SAD/MT., Secretário de Segurança Pública do Estado de 

Mato Grosso - SESP/MT, Presidente da Banca Exam. do Conc. Público Para 

Polícia Militar de MT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Rondon Silva - 

OAB:107060/MG, Paulo Roberto Rondon Silva - OAB:MT/ 19.519/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO o Juízo de Direito da Comarca de Rosário 

Oeste/MT incompetente para o processamento e julgamento do presente 
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feito, DECLINANDO A COMPETÊNCIA para o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Remetam-se os autos com as nossas 

homenagens de estilo.Antes, porém, dê ciência as partes da decisão, bem 

como ao Representante do Ministério Público Estadual.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 56310 Nr: 1024-96.2014.811.0032

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Kelson de Almeida Saraiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário de Administração do Estado de 

Mato Grosso - SAD/MT., Secretário de Segurança Pública do Estado de 

Mato Grosso - SESP/MT, Presidente da Banca Exam. do Conc. Público Para 

Polícia Militar de MT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Rondon Silva - 

OAB:MT/ 19.519/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO o Juízo de Direito da Comarca de Rosário 

Oeste/MT incompetente para o processamento e julgamento do presente 

feito, DECLINANDO A COMPETÊNCIA para o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Remetam-se os autos com as nossas 

homenagens de estilo.Antes, porém, dê ciência às partes da decisão, bem 

como ao Representante do Ministério Público Estadual.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 69993 Nr: 2714-92.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice de França Paulino de Arruda, APdA-m, RFPdA-M, 

AJPdA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Comarca de 

Nobres-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado. Após, 

devolvam-se os autos à origem, com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações devidas.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 69992 Nr: 2713-10.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pedro Ronsani, Sonia de Oliveira 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Icety Antunes - 

OAB:OAB/MT 18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado. Após, 

devolvam-se os autos à origem, com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações devidas.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 69942 Nr: 2686-27.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulo de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Luzia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Tangará 

da Serra-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado. Após, 

devolvam-se os autos à origem, com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações devidas.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 69995 Nr: 2715-77.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA MADALENA ENDILCH COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado. Após, 

devolvam-se os autos à origem, com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações devidas.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 69945 Nr: 2689-79.2016.811.0032

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damião de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisvaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cite-se os titulares do domínio do imóvel usucapiendo, bem como intime-se 

o confrontante indicado na inicial, e eventuais interessados por edital para, 

querendo, oferecerem resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se, ainda, via postal a Fazenda Pública da União, dos Estados e do 

Município, para manifestarem eventual interesse na causa.

Após, vistas ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 28258 Nr: 1139-25.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Araújo de Siqueira-ME., Armando 

Araujo de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cumprido o disposto no art. 798, do Novo Código de Processo Civil 

e, pleiteando o prosseguimento do feito, com o hasteamento público, 

necessário delinear o procedimento a seguir:Deve o gestor seguir os 

termos do item 6.7.42 e seguintes da CNGC.Considerando que neste Juízo 

não há leiloeiro judicial efetivo, e com esteio na legislação processual de 

regência e regramento do Decreto 21.981/32 e da Lei 4.021/61, nomeio 

leiloeiro público para tal mister, assim o fazendo nos profissionais que 

especifico: Flares Aguiar da Silva, JUCEMAT nº 019, legalmente habilitados 

nos órgãos de classe respectivos (JUCEMAT, FAMATO, etc) e operante 

do sistema e padrão LEILÕES JUDICIAIS DADIVA LEILÕES, com mais de 10 

(dez) anos de experiência funcional (art. 880, NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 22686 Nr: 1937-88.2008.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Gonçalo Santana Curvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:, NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - OAB:15481

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007 impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado do réu, para que no prazo 

legal, apresente as razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 66182 Nr: 932-50.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emannuelley Aline Silva Viera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Silo da Conceição Filho 

- OAB:OAB/MT 18.061-O, ROBERTO ALMEIDA GIL - OAB:7154

 ANTE O EXPOSTO, e exposto e o que tudo mais dos autos consta, 

DESCLASSIFICO a capitulação penal imputado à ré EMANNUELLEY ALINE 

SILVA VIEIRA para o tipo incriminador descrito no artigo 28 da Lei Federal 

nº 11.343/2006, com a aplicação do artigo 383, do Código de Processo 

Penal; CONDENO a acusada EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA, 

devidamente qualificada nos autos, como incurso na pena prevista no 

artigo 16, da Lei Federal n° 10.826/2003.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 14689 Nr: 467-27.2005.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita da Glória Lemes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristeu Ênio Jahns

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otoniel de Matos - 

OAB:OAB/MT 2.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 3.562-B

 Vistos.

 As partes em epígrafe celebraram acordo sobre o objeto da presente 

ação.

POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença, o acordo entabulado entre as partes, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o artigo 515, inciso III 

c/c 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito.

Ao arquivo, com anotações de estilo.

P.I.C.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67579 Nr: 1328-66.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERINA SGUAREZI RUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIANO CARNEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abenur Amurami de Siqueira - 

OAB:9107-0, Ubirajara de Siqueira Filho - OAB:15714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Inácio Filho - OAB:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos aventados por Erina Sguarezi Rutz em face de Feliciano Carneiro 

de Lima, para reconhecer a requerente como proprietária do bem imóvel 

descrito na prefacial. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.INTIME-SE o requerido a desocupar o 

imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, pena de imissão forçada na posse do 

bem.Sem custas. Sem honorários advocatícios, pela justiça gratuita.Dou 

por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. 

Dispensado o registro nos termos que dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 55229 Nr: 640-41.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATOS ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA, WALDO 

DUARTE DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS THADEU TENUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zoraide de Castro Coelho - 

OAB:3833/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

takezara - OAB:7276-B

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Matos Associados Consultoria Ltda em face de 

Marcos Thadeu Tenuta. Julgo extinto este processo à luz do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte requerente às custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez) por cento do valor da causa.Dou esta por publicada com a entrega 

na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31789 Nr: 1704-86.2012.811.0053

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença exarada.

Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31791 Nr: 935-83.2009.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada por Mineração Panamericana Ltda e 

Arnaldo Bianchi Filho em face de Departamento Nacional de Produção 

Mineral-MT, pelos argumentos expostos na prefacial.

Instada a se manifestar a autora, a fim de dar prosseguimento ao feito, 

conforme certidão de fl. 189/192, a mesma quedou-se inerte.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide. Assim, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente, sem qualquer 

manifestação nos autos, ensejando, com isso, a presunção de que não 

mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação 

no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...). É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida por Mineração Panamericana Ltda e Arnaldo Bianchi Filho 
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em face de Departamento Nacional de Produção Mineral-MT, à luz do art. 

485, III, do novo Código de Processo Civil.

Sem sustas. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74518 Nr: 1894-44.2015.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCIANE SALES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 07 de março de 

2017, às 14h30min.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31721 Nr: 1845-03.2015.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por J 

M NIZA EIRELI EPP, devidamente qualificada nos autos, contra ato 

praticado pelo DELEGADO DE DELEGACIA DE SANTO ANTÔNIO DE 

LEVERGER, Dr. Fernando Fleury da Mota, pelas razões fáticas e jurídicas 

expostas na inicial.

A impetrante argumenta que no dia 22.11.2015 seu veículo e sua carga 

foram apreendidos e encaminhados para o Pátio da Coordenadoria de 

Bens e Produtos Retidos – CBPR e que tal ato foi posteriormente ratificado 

pela autoridade policial e lavrado o Termo Circunstanciado nº 106/2015, 

sob a alegação de constar discriminado na nota fiscal e guia florestal um 

volume total de 50,667 m³ de madeira serrada e 4,552 m³ de madeira sem 

a devida licença ambiental.

Salienta que quase a totalidade da carga transportada de madeira 

encontra-se regularizada, sendo desproporcional a apreensão de toda a 

carga efetuada pela autoridade policial, razão pela qual requer o 

descarregamento da madeira serrada que se encontra no caminhão (sem 

a devida licença ambiental) e a liberação do restante da carga, por estar 

totalmente legalizado e acobertado com licença ambiental ou, em último 

caso, que seja a impetrante declarada a fiel depositária da mercadoria 

apreendida, com apoio, nos documentos juntados aos autos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. E DECIDO.

Estabelece o art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, que ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará “(...) que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo 

facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo 

de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Conclui-se, pois, que para o deferimento do pedido de medida liminar 

devem estar presentes os dois requisitos para que se obtenha o 

deferimento do pedido liminar em mandado de segurança, quais sejam, 

“fumus boni juris” e o “periculum in mora”, “tendo em vista que a tutela de 

urgência reclama a concomitância de tais requisitos” (STJ - MS: 15771, 

Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Publicação: DJ 08.11.2010).

No caso em comento, os documentos apresentados na peça inaugural, 

demonstram – em caráter de cognição sumária – a boa aparência do 

direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão.

Verifica-se que, não obstante os agentes policiais e o delegado impetrado 

tenham agido no estrito cumprimento do dever legal, os primeiros por 

exercerem o poder de polícia ao efetuarem a apreensão de mercadoria 

objeto de transporte, e o segundo por lavrar o termo circunstanciado pela 

prática de crime ambiental, acabaram por desprezar o fato de que a maior 

parte do produto apreendido, por estar devidamente amparada por 

documentação que atesta sua legalidade perante os órgãos ambientais, 

não poderia permanecer apreendida, pena de se configurar excessiva e, 

nisso, abusiva e ilegal a postura administrativa.

Desta feita, o impetrado não observou os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade na apreensão da mercadoria, ferindo direito líquido e 

certo da impetrante, no que concerne a comercialização do produto que 

se mostra devidamente licenciado, consoante entendimento consolidado 

pela jurisprudência do STJ.

Neste sentido: STJ - REsp 1214862 / RS – 2ª Turma – rel. Min. Cesar Asfor 

Rocha – 2.6.2011 – DJe 16.6.2011. Ementa: “A pretensão de perdimento 

de toda a mercadoria importada, quando apenas parcela dela não era 

condizente com o que foi declarado, não atende aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, que devem ser observados na 

aplicação da pena”.

Ainda assim: STJ - AgRg no Ag 1233752 / GO – 1ª Turma – rel. Min. 

Benedito Gonçalves – 18.5.2010 – Dje 28.5.2010. Ementa: “A 

jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, embora seja 

possível a aplicação da pena de perdimento de veículo no caso de 

transporte de bens irregularmente importados, nos termos do Decreto-lei 

n. 37/66, deve-se observar, no caso concreto, a proporcionalidade entre o 

valor das mercadorias importadas e o do veículo apreendido”.

Na mesma esteira, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: TJMT - AI 26983/2012, DRA. Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira Da Silva, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14.08.2012, 

Publicado no DJE 05.09.2012. Ementa: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE DE MADEIRA - 

APREENSÃO DA TOTALIDADE DA CARGA EFETUADA PELO ÓRGÃO 

AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE PARTE DA 

MERCADORIA SEM IRREGULARIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Constatando a 

fiscalização que a empresa que transportava a madeira estava de posse 

de quantidade maior da constante da Guia Florestal e da Nota Fiscal, deve 

apreender o montante excedente, não se justificando, contudo, a 

apreensão de toda a carga. Agravo improvido”.

Com efeito, resta configurada a presença do fundamento relevante para a 

concessão da medida liminar. Ademais, não há dúvida de que a 

permanência da apreensão do produto além da quantia regulamentada 

possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação e, portanto, 

resultar em medida ineficaz se o reconhecimento do direito da impetrante 

vier apenas em decisão final, tendo em vista a exposição da madeira às 

intempéries da natureza.

Diante do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar, a fim de ordenar à autoridade 

impetrada que libere de imediato 50,667m³ do total da madeira serrada 

apreendida, por estarem legalizadas e acobertadas por licença ambiental.

Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome ciência da 

presente ação e, querendo ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/2009).

Notifique-se a autoridade coatora da presente decisão, para que cumpra o 

determinado no prazo de até 10 (dez) dias, fazendo constar que em caso 

de descumprimento da medida liminar, serão tomadas as providências 

cabíveis.

Abra-se vista ao representante do Ministério Público, para sua 

manifestação, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou 

sem o parecer do Ministério Público, voltem os autos conclusos para 

sentença (art. 12 da Lei nº 12.016/2009).

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31722 Nr: 1833-86.2015.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por J 

M NIZA EIRELI EPP, devidamente qualificada nos autos, contra ato 

praticado pelo DELEGADO DE DELEGACIA DE SANTO ANTÔNIO DE 

LEVERGER, Dr. Fernando Fleury da Mota, pelas razões fáticas e jurídicas 

expostas na inicial.

A impetrante argumenta que no dia 22.11.2015 seu veículo e sua carga 

foram apreendidos e encaminhados para o Pátio da Coordenadoria de 

Bens e Produtos Retidos – CBPR e que tal ato foi posteriormente ratificado 

pela autoridade policial e lavrado o Termo Circunstanciado nº 106/2015, 

sob a alegação de constar discriminado na nota fiscal e guia florestal um 

volume total de 50,667 m³ de madeira serrada e 4,552 m³ de madeira sem 

a devida licença ambiental.

Salienta que quase a totalidade da carga transportada de madeira 

encontra-se regularizada, sendo desproporcional a apreensão de toda a 

carga efetuada pela autoridade policial, razão pela qual requer o 

descarregamento da madeira serrada que se encontra no caminhão (sem 

a devida licença ambiental) e a liberação do restante da carga, por estar 

totalmente legalizado e acobertado com licença ambiental ou, em último 

caso, que seja a impetrante declarada a fiel depositária da mercadoria 

apreendida, com apoio, nos documentos juntados aos autos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. E DECIDO.

Estabelece o art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, que ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará “(...) que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo 

facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo 

de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Conclui-se, pois, que para o deferimento do pedido de medida liminar 

devem estar presentes os dois requisitos para que se obtenha o 

deferimento do pedido liminar em mandado de segurança, quais sejam, 

“fumus boni juris” e o “periculum in mora”, “tendo em vista que a tutela de 

urgência reclama a concomitância de tais requisitos” (STJ - MS: 15771, 

Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Publicação: DJ 08.11.2010).

No caso em comento, os documentos apresentados na peça inaugural, 

demonstram – em caráter de cognição sumária – a boa aparência do 

direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão.

Verifica-se que, não obstante os agentes policiais e o delegado impetrado 

tenham agido no estrito cumprimento do dever legal, os primeiros por 

exercerem o poder de polícia ao efetuarem a apreensão de mercadoria 

objeto de transporte, e o segundo por lavrar o termo circunstanciado pela 

prática de crime ambiental, acabaram por desprezar o fato de que a maior 

parte do produto apreendido, por estar devidamente amparada por 

documentação que atesta sua legalidade perante os órgãos ambientais, 

não poderia permanecer apreendida, pena de se configurar excessiva e, 

nisso, abusiva e ilegal a postura administrativa.

Desta feita, o impetrado não observou os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade na apreensão da mercadoria, ferindo direito líquido e 

certo da impetrante, no que concerne a comercialização do produto que 

se mostra devidamente licenciado, consoante entendimento consolidado 

pela jurisprudência do STJ.

Neste sentido: STJ - REsp 1214862 / RS – 2ª Turma – rel. Min. Cesar Asfor 

Rocha – 2.6.2011 – DJe 16.6.2011. Ementa: “A pretensão de perdimento 

de toda a mercadoria importada, quando apenas parcela dela não era 

condizente com o que foi declarado, não atende aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, que devem ser observados na 

aplicação da pena”.

Ainda assim: STJ - AgRg no Ag 1233752 / GO – 1ª Turma – rel. Min. 

Benedito Gonçalves – 18.5.2010 – Dje 28.5.2010. Ementa: “A 

jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, embora seja 

possível a aplicação da pena de perdimento de veículo no caso de 

transporte de bens irregularmente importados, nos termos do Decreto-lei 

n. 37/66, deve-se observar, no caso concreto, a proporcionalidade entre o 

valor das mercadorias importadas e o do veículo apreendido”.

Na mesma esteira, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: TJMT - AI 26983/2012, DRA. Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira Da Silva, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14.08.2012, 

Publicado no DJE 05.09.2012. Ementa: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE DE MADEIRA - 

APREENSÃO DA TOTALIDADE DA CARGA EFETUADA PELO ÓRGÃO 

AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE PARTE DA 

MERCADORIA SEM IRREGULARIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Constatando a 

fiscalização que a empresa que transportava a madeira estava de posse 

de quantidade maior da constante da Guia Florestal e da Nota Fiscal, deve 

apreender o montante excedente, não se justificando, contudo, a 

apreensão de toda a carga. Agravo improvido”.

Com efeito, resta configurada a presença do fundamento relevante para a 

concessão da medida liminar. Ademais, não há dúvida de que a 

permanência da apreensão do produto além da quantia regulamentada 

possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação e, portanto, 

resultar em medida ineficaz se o reconhecimento do direito da impetrante 

vier apenas em decisão final, tendo em vista a exposição da madeira às 

intempéries da natureza.

Diante do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar, a fim de ordenar à autoridade 

impetrada que libere de imediato 50,667m³ do total da madeira serrada 

apreendida, por estarem legalizadas e acobertadas por licença ambiental.

Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome ciência da 

presente ação e, querendo ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/2009).

Notifique-se a autoridade coatora da presente decisão, para que cumpra o 

determinado no prazo de até 10 (dez) dias, fazendo constar que em caso 

de descumprimento da medida liminar, serão tomadas as providências 

cabíveis.

Abra-se vista ao representante do Ministério Público, para sua 

manifestação, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou 

sem o parecer do Ministério Público, voltem os autos conclusos para 

sentença (art. 12 da Lei nº 12.016/2009).

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31721 Nr: 1845-03.2015.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 63/65: Defiro o pedido. A liminar anteriormente deferida engloba os 

demais pedidos vindicados na prefacial.

Desta forma, respectivo mandado de intimação deverá constar: (i) a 

determinação à Delegacia Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT, 

para que proceda a entrega de todos os documentos e bens apreendidos 

de acordo com o termo circunstanciado nº 105/2015; e, (ii) a determinação 

ao Coordenador da Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos – CBPR, 

para que proceda a descarga única e exclusivamente dos 4,741 metros 

cúbicos de madeira serrada que se encontra sem a devida licença 

ambiental, restituindo-se o restante da carga, bem como, que proceda a 

entrega do caminhão.

Às providencias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31722 Nr: 1833-86.2015.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 63/65: Defiro o pedido. A liminar anteriormente deferida engloba os 

demais pedidos vindicados na prefacial.
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Desta forma, respectivo mandado de intimação deverá constar: (i) a 

determinação à Delegacia Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT, 

para que proceda a entrega de todos os documentos e bens apreendidos 

de acordo com o termo circunstanciado nº 105/2015; e, (ii) a determinação 

ao Coordenador da Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos – CBPR, 

para que proceda a descarga única e exclusivamente dos 4,741 metros 

cúbicos de madeira serrada que se encontra sem a devida licença 

ambiental, restituindo-se o restante da carga, bem como, que proceda a 

entrega do caminhão.

Às providencias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31721 Nr: 1845-03.2015.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a existência de petição a ser juntada.

Em não havendo nada a ser juntado, cumpra-se a anterior decisão 

prolatada.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31722 Nr: 1833-86.2015.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a existência de petição a ser juntada.

Em não havendo nada a ser juntado, cumpra-se a anterior decisão 

prolatada.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69740 Nr: 1189-80.2014.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINALDO JOSE DA ROSA - 

OAB:13036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES o 

pedido deduzidos por Cassiana Antônia de Almeida, em face de Aloízio 

Catarino da Cruz e Marcia Cristina de Almeida, visando resguardar os 

interesses dos menores, para CONCEDER, definitivamente, a guarda dos 

menores para a requerente, Cassiana Antônia de Almeida. Assim, JULGO 

EXTINTO este processo à luz do art. 487, I, do NCPC.Torno definitivos os 

efeitos da liminar concedida às Ref. 10. Expeça-se o termo de guarda 

definitivo em favor do requerente.Sem custas. Sem honorários 

advocatícios.Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos 

autos em Cartório. Dispensado o registro nos termos que dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Intimem-se. Ciência ao MP.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74153 Nr: 1677-98.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKDML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - 

OAB:10546/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Ferreira - 

OAB:14.548/MT

 Certifico e dou fé que a sentença de ref. 58 transitou em julgado para 

ambas as partes no dia 25/11/2016.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31789 Nr: 1704-86.2012.811.0053

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Ribeiro Nunes 

Domingues - OAB:14544, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger, Sandra Regina 

Tateira de Arruda - OAB:10.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença exarada.

Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31791 Nr: 935-83.2009.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO PANAMERICANA LTDA, ARNALDO 

BIANCHI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Mariotti - OAB:8300/MT, 

Fabiana Curi - OAB:5038/MT, Yaná Gomes Cerqueira - OAB:5495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada por Mineração Panamericana Ltda e 

Arnaldo Bianchi Filho em face de Departamento Nacional de Produção 

Mineral-MT, pelos argumentos expostos na prefacial.

Instada a se manifestar a autora, a fim de dar prosseguimento ao feito, 

conforme certidão de fl. 189/192, a mesma quedou-se inerte.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide. Assim, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente, sem qualquer 

manifestação nos autos, ensejando, com isso, a presunção de que não 

mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação 

no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...). É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida por Mineração Panamericana Ltda e Arnaldo Bianchi Filho 

em face de Departamento Nacional de Produção Mineral-MT, à luz do art. 

485, III, do novo Código de Processo Civil.

Sem sustas. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo com baixa na distribuição.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31721 Nr: 1845-03.2015.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C L INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E MADEIRAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE 

SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Moraes Valente - 

OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por J 

M NIZA EIRELI EPP, devidamente qualificada nos autos, contra ato 

praticado pelo DELEGADO DE DELEGACIA DE SANTO ANTÔNIO DE 

LEVERGER, Dr. Fernando Fleury da Mota, pelas razões fáticas e jurídicas 

expostas na inicial.

A impetrante argumenta que no dia 22.11.2015 seu veículo e sua carga 

foram apreendidos e encaminhados para o Pátio da Coordenadoria de 

Bens e Produtos Retidos – CBPR e que tal ato foi posteriormente ratificado 

pela autoridade policial e lavrado o Termo Circunstanciado nº 106/2015, 

sob a alegação de constar discriminado na nota fiscal e guia florestal um 

volume total de 50,667 m³ de madeira serrada e 4,552 m³ de madeira sem 

a devida licença ambiental.

Salienta que quase a totalidade da carga transportada de madeira 

encontra-se regularizada, sendo desproporcional a apreensão de toda a 

carga efetuada pela autoridade policial, razão pela qual requer o 

descarregamento da madeira serrada que se encontra no caminhão (sem 

a devida licença ambiental) e a liberação do restante da carga, por estar 

totalmente legalizado e acobertado com licença ambiental ou, em último 

caso, que seja a impetrante declarada a fiel depositária da mercadoria 

apreendida, com apoio, nos documentos juntados aos autos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. E DECIDO.

Estabelece o art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, que ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará “(...) que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo 

facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo 

de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Conclui-se, pois, que para o deferimento do pedido de medida liminar 

devem estar presentes os dois requisitos para que se obtenha o 

deferimento do pedido liminar em mandado de segurança, quais sejam, 

“fumus boni juris” e o “periculum in mora”, “tendo em vista que a tutela de 

urgência reclama a concomitância de tais requisitos” (STJ - MS: 15771, 

Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Publicação: DJ 08.11.2010).

No caso em comento, os documentos apresentados na peça inaugural, 

demonstram – em caráter de cognição sumária – a boa aparência do 

direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão.

Verifica-se que, não obstante os agentes policiais e o delegado impetrado 

tenham agido no estrito cumprimento do dever legal, os primeiros por 

exercerem o poder de polícia ao efetuarem a apreensão de mercadoria 

objeto de transporte, e o segundo por lavrar o termo circunstanciado pela 

prática de crime ambiental, acabaram por desprezar o fato de que a maior 

parte do produto apreendido, por estar devidamente amparada por 

documentação que atesta sua legalidade perante os órgãos ambientais, 

não poderia permanecer apreendida, pena de se configurar excessiva e, 

nisso, abusiva e ilegal a postura administrativa.

Desta feita, o impetrado não observou os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade na apreensão da mercadoria, ferindo direito líquido e 

certo da impetrante, no que concerne a comercialização do produto que 

se mostra devidamente licenciado, consoante entendimento consolidado 

pela jurisprudência do STJ.

Neste sentido: STJ - REsp 1214862 / RS – 2ª Turma – rel. Min. Cesar Asfor 

Rocha – 2.6.2011 – DJe 16.6.2011. Ementa: “A pretensão de perdimento 

de toda a mercadoria importada, quando apenas parcela dela não era 

condizente com o que foi declarado, não atende aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, que devem ser observados na 

aplicação da pena”.

Ainda assim: STJ - AgRg no Ag 1233752 / GO – 1ª Turma – rel. Min. 

Benedito Gonçalves – 18.5.2010 – Dje 28.5.2010. Ementa: “A 

jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, embora seja 

possível a aplicação da pena de perdimento de veículo no caso de 

transporte de bens irregularmente importados, nos termos do Decreto-lei 

n. 37/66, deve-se observar, no caso concreto, a proporcionalidade entre o 

valor das mercadorias importadas e o do veículo apreendido”.

Na mesma esteira, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: TJMT - AI 26983/2012, DRA. Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira Da Silva, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14.08.2012, 

Publicado no DJE 05.09.2012. Ementa: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE DE MADEIRA - 

APREENSÃO DA TOTALIDADE DA CARGA EFETUADA PELO ÓRGÃO 

AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE PARTE DA 

MERCADORIA SEM IRREGULARIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Constatando a 

fiscalização que a empresa que transportava a madeira estava de posse 

de quantidade maior da constante da Guia Florestal e da Nota Fiscal, deve 

apreender o montante excedente, não se justificando, contudo, a 

apreensão de toda a carga. Agravo improvido”.

Com efeito, resta configurada a presença do fundamento relevante para a 

concessão da medida liminar. Ademais, não há dúvida de que a 

permanência da apreensão do produto além da quantia regulamentada 

possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação e, portanto, 

resultar em medida ineficaz se o reconhecimento do direito da impetrante 

vier apenas em decisão final, tendo em vista a exposição da madeira às 

intempéries da natureza.

Diante do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar, a fim de ordenar à autoridade 

impetrada que libere de imediato 50,667m³ do total da madeira serrada 

apreendida, por estarem legalizadas e acobertadas por licença ambiental.

Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome ciência da 

presente ação e, querendo ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/2009).

Notifique-se a autoridade coatora da presente decisão, para que cumpra o 

determinado no prazo de até 10 (dez) dias, fazendo constar que em caso 

de descumprimento da medida liminar, serão tomadas as providências 

cabíveis.

Abra-se vista ao representante do Ministério Público, para sua 

manifestação, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou 

sem o parecer do Ministério Público, voltem os autos conclusos para 

sentença (art. 12 da Lei nº 12.016/2009).

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31722 Nr: 1833-86.2015.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J M NIZA EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE 

SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Moraes Valente - 

OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por J 

M NIZA EIRELI EPP, devidamente qualificada nos autos, contra ato 

praticado pelo DELEGADO DE DELEGACIA DE SANTO ANTÔNIO DE 

LEVERGER, Dr. Fernando Fleury da Mota, pelas razões fáticas e jurídicas 

expostas na inicial.

A impetrante argumenta que no dia 22.11.2015 seu veículo e sua carga 

foram apreendidos e encaminhados para o Pátio da Coordenadoria de 

Bens e Produtos Retidos – CBPR e que tal ato foi posteriormente ratificado 

pela autoridade policial e lavrado o Termo Circunstanciado nº 106/2015, 

sob a alegação de constar discriminado na nota fiscal e guia florestal um 

volume total de 50,667 m³ de madeira serrada e 4,552 m³ de madeira sem 

a devida licença ambiental.

Salienta que quase a totalidade da carga transportada de madeira 

encontra-se regularizada, sendo desproporcional a apreensão de toda a 
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carga efetuada pela autoridade policial, razão pela qual requer o 

descarregamento da madeira serrada que se encontra no caminhão (sem 

a devida licença ambiental) e a liberação do restante da carga, por estar 

totalmente legalizado e acobertado com licença ambiental ou, em último 

caso, que seja a impetrante declarada a fiel depositária da mercadoria 

apreendida, com apoio, nos documentos juntados aos autos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. E DECIDO.

Estabelece o art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, que ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará “(...) que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo 

facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo 

de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Conclui-se, pois, que para o deferimento do pedido de medida liminar 

devem estar presentes os dois requisitos para que se obtenha o 

deferimento do pedido liminar em mandado de segurança, quais sejam, 

“fumus boni juris” e o “periculum in mora”, “tendo em vista que a tutela de 

urgência reclama a concomitância de tais requisitos” (STJ - MS: 15771, 

Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Publicação: DJ 08.11.2010).

No caso em comento, os documentos apresentados na peça inaugural, 

demonstram – em caráter de cognição sumária – a boa aparência do 

direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão.

Verifica-se que, não obstante os agentes policiais e o delegado impetrado 

tenham agido no estrito cumprimento do dever legal, os primeiros por 

exercerem o poder de polícia ao efetuarem a apreensão de mercadoria 

objeto de transporte, e o segundo por lavrar o termo circunstanciado pela 

prática de crime ambiental, acabaram por desprezar o fato de que a maior 

parte do produto apreendido, por estar devidamente amparada por 

documentação que atesta sua legalidade perante os órgãos ambientais, 

não poderia permanecer apreendida, pena de se configurar excessiva e, 

nisso, abusiva e ilegal a postura administrativa.

Desta feita, o impetrado não observou os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade na apreensão da mercadoria, ferindo direito líquido e 

certo da impetrante, no que concerne a comercialização do produto que 

se mostra devidamente licenciado, consoante entendimento consolidado 

pela jurisprudência do STJ.

Neste sentido: STJ - REsp 1214862 / RS – 2ª Turma – rel. Min. Cesar Asfor 

Rocha – 2.6.2011 – DJe 16.6.2011. Ementa: “A pretensão de perdimento 

de toda a mercadoria importada, quando apenas parcela dela não era 

condizente com o que foi declarado, não atende aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, que devem ser observados na 

aplicação da pena”.

Ainda assim: STJ - AgRg no Ag 1233752 / GO – 1ª Turma – rel. Min. 

Benedito Gonçalves – 18.5.2010 – Dje 28.5.2010. Ementa: “A 

jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, embora seja 

possível a aplicação da pena de perdimento de veículo no caso de 

transporte de bens irregularmente importados, nos termos do Decreto-lei 

n. 37/66, deve-se observar, no caso concreto, a proporcionalidade entre o 

valor das mercadorias importadas e o do veículo apreendido”.

Na mesma esteira, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: TJMT - AI 26983/2012, DRA. Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira Da Silva, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14.08.2012, 

Publicado no DJE 05.09.2012. Ementa: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE DE MADEIRA - 

APREENSÃO DA TOTALIDADE DA CARGA EFETUADA PELO ÓRGÃO 

AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE PARTE DA 

MERCADORIA SEM IRREGULARIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Constatando a 

fiscalização que a empresa que transportava a madeira estava de posse 

de quantidade maior da constante da Guia Florestal e da Nota Fiscal, deve 

apreender o montante excedente, não se justificando, contudo, a 

apreensão de toda a carga. Agravo improvido”.

Com efeito, resta configurada a presença do fundamento relevante para a 

concessão da medida liminar. Ademais, não há dúvida de que a 

permanência da apreensão do produto além da quantia regulamentada 

possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação e, portanto, 

resultar em medida ineficaz se o reconhecimento do direito da impetrante 

vier apenas em decisão final, tendo em vista a exposição da madeira às 

intempéries da natureza.

Diante do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar, a fim de ordenar à autoridade 

impetrada que libere de imediato 50,667m³ do total da madeira serrada 

apreendida, por estarem legalizadas e acobertadas por licença ambiental.

Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome ciência da 

presente ação e, querendo ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/2009).

Notifique-se a autoridade coatora da presente decisão, para que cumpra o 

determinado no prazo de até 10 (dez) dias, fazendo constar que em caso 

de descumprimento da medida liminar, serão tomadas as providências 

cabíveis.

Abra-se vista ao representante do Ministério Público, para sua 

manifestação, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou 

sem o parecer do Ministério Público, voltem os autos conclusos para 

sentença (art. 12 da Lei nº 12.016/2009).

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31721 Nr: 1845-03.2015.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C L INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E MADEIRAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE 

SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Moraes Valente - 

OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 63/65: Defiro o pedido. A liminar anteriormente deferida engloba os 

demais pedidos vindicados na prefacial.

Desta forma, respectivo mandado de intimação deverá constar: (i) a 

determinação à Delegacia Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT, 

para que proceda a entrega de todos os documentos e bens apreendidos 

de acordo com o termo circunstanciado nº 105/2015; e, (ii) a determinação 

ao Coordenador da Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos – CBPR, 

para que proceda a descarga única e exclusivamente dos 4,741 metros 

cúbicos de madeira serrada que se encontra sem a devida licença 

ambiental, restituindo-se o restante da carga, bem como, que proceda a 

entrega do caminhão.

Às providencias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31722 Nr: 1833-86.2015.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J M NIZA EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE 

SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Moraes Valente - 

OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 63/65: Defiro o pedido. A liminar anteriormente deferida engloba os 

demais pedidos vindicados na prefacial.

Desta forma, respectivo mandado de intimação deverá constar: (i) a 

determinação à Delegacia Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT, 

para que proceda a entrega de todos os documentos e bens apreendidos 

de acordo com o termo circunstanciado nº 105/2015; e, (ii) a determinação 

ao Coordenador da Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos – CBPR, 

para que proceda a descarga única e exclusivamente dos 4,741 metros 

cúbicos de madeira serrada que se encontra sem a devida licença 

ambiental, restituindo-se o restante da carga, bem como, que proceda a 

entrega do caminhão.

Às providencias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31721 Nr: 1845-03.2015.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C L INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E MADEIRAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE 

SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Moraes Valente - 

OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a existência de petição a ser juntada.

Em não havendo nada a ser juntado, cumpra-se a anterior decisão 

prolatada.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31722 Nr: 1833-86.2015.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J M NIZA EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE 

SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Moraes Valente - 

OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a existência de petição a ser juntada.

Em não havendo nada a ser juntado, cumpra-se a anterior decisão 

prolatada.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78839 Nr: 1811-91.2016.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ALMEIDA NETO, MARIA JOSÉ DE ALMEIDA, 

JUSARA DOS REIS ALMEIDA PORTO, JOSÉ LINO DE ALMEIDA, JUMAR 

SANTANA DE ALMEIDA, JOSAIRO SANTANA DE ALMEIDA, ANAZIL DA 

SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de VERA LUCIA DOS REIS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. Nomeio inventariante o requerente JOSÉ DE ALMEIDA NETO, cônjuge 

supérstite, nos termos do art. 617, I, paragrafo único, do NCPC, que 

prestará compromisso em 5(cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (art. 620, NCPC).

 3. Citem-se, após, a herdeira JOSIBEL SANTANA DE ALMEIDA, e os 

interessados não representados, se for o caso, bem como a Fazenda 

Pública (artigo 626, NCPC) e interessados ausentes (por edital, com prazo 

de vinte dias), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 dias (art. 627, NCPC), ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (artigo 634, 

NCPC), manifestando-se expressamente.

 4. Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações, digam, em 15 

(quinze) dias (art. 637, NCPC).

 5. Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638, NCPC).

Deixo de conceder vista ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a 

lide não se amoldar nas hipóteses do art. 178, NCPC.

Defiro as benesses da justiça gratuita.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78856 Nr: 1822-23.2016.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE GONÇALVES PADILHA, LUIS CEZAR ROSA 

DE LIMA, ROSA GONÇALVES PADILHA, MARCELO GONÇALVES 

PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de MANOEL BENEDITO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SILVA QUEIROZ - 

OAB:21165/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de justiça gratuita, tendo em vista o alto valor envolvido 

nos presentes autos. Contudo, em prestígio ao direito de ação (art. 5°, 

inciso XXXV da CF/88) e considerando que o item 2.14.8.1.4 da CNGC foi 

revogado pelo Provimento nº 18/2012-CGJ, DEFIRO o requerimento inicial 

para AUTORIZAR que a parte requerente proceda ao recolhimento da taxa 

judiciária e custas judiciais, a serem apuradas, ao final da ação.

1. Nomeio inventariante a requerente CLEONICE GONÇALVES PADILHA, 

cônjuge supérstite, nos termos do art. 617, I, paragrafo único, do NCPC, 

que prestará compromisso em 5(cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes (art. 620, NCPC).

 3. Citem-se, após, o herdeiro LUIZ CEZAR PADILHA DE LIMA, e os 

interessados não representados, se for o caso, bem como a Fazenda 

Pública (artigo 626, NCPC) e interessados ausentes (por edital, com prazo 

de vinte dias), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 dias (art. 627, NCPC), ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (artigo 634, 

NCPC), manifestando-se expressamente.

 4. Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações, digam, em 15 

(quinze) dias (art. 637, NCPC).

 5. Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638, NCPC).

Quanto ao requerimento do autor, postulando a devolução dos bens 

doados ao herdeiro Luiz Cezar para o monte mor do espólio, postergo a 

apreciação para após a apresentação de manifestação do referido 

herdeiro.

Deixo de conceder vista ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a 

lide não se amoldar nas hipóteses do art. 178, NCPC.

Às providências.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (trinta) dias AUTOS Nº 

1664-15.2013.811.0039 Cód. 53894 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento 

Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL AUTOR(ES): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU(S): EDSON 

SOARES RODRIGUES INTIMANDO: ? Réu(s): Edson Soares Rodrigues, 

Cpf: 00765543176, Rg: 1.602.272-6 SSP MT Filiação: Ataíde Bento 

Rodrigues e de Zilda Maria Soares Rodrigues, data de nascimento: 

23/05/1983, brasileiro(a), natural de Mirassol d'oeste-MT, solteiro(a), 

agricultor, Endereço: Sítio Santa Luzia - Na Primeira Entrada Após A 

Guaicurus, Sentido Mirassol, Bairro: Zona Rural, Cidade: São José dos 

Quatro Marcos-MT. ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu, acima qualificado para comparecer 

perante este Juízo, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, 

redesignada para o dia 14 de março de 2017 às 8h30min, conforme 

decisão abaixo transcrita. DECISÃO/DESPACHO: VISTOS ETC., Ante o teor 

da certidão do Oficial de Justiça de fls. 627, informando que o acusado 

não foi encontrado para intimação pessoal, bem como a fim de evitar 

futura arguição de nulidade da sessão de julgamento, redesigno a sessão 

do Tribunal do Júri para o dia 14 de março de 2017 às 8h30min e determino 

que se proceda à intimação do denunciado via edital, por interpretação 

analógica da disposição do art. 420, parágrafo único, do CPP. Intimem-se 

todos. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 29 de novembro de 

2016. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito E, para que 
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chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, técnica judiciária, digitei. São 

José dos Quatro Marcos - MT, 9 de dezembro de 2016. Gilson da Silva 

Martins Gestor(a) Judiciário(a) EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS 

JURADOS PARA JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017. O(A) 

Doutor(a) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de São José dos Quatro 

Marcos - MT, na forma da lei etc. F A Z S A B E R , a todos quanto o 

presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, neste Juízo da 

Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos - MT, foram 

alistados para compor o Corpo de Jurados no período de janeiro de 2017 à 

dezembro de 2017, nos termos do artigo 439 do Código de Processo 

Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para 

reuniões periódicas do Tribunal do Júri: 1. ADEMIR JOSÉ ALFREDO – 

Chácara Quatro Irmãos, próximo a Substação, S. J. dos Q. Marcos-MT. 2. 

ADENILSON VALÉRIO - Av. São Paulo, esquina com a Dr. Guilherme 

Cardoso, bairro Centro, S. J. dos Q. Marcos-MT. 3. ADRIANA MARIA DE 

SOUZA BORGAT - Rua Cuiabá, bairro Jd. Canaã, S. J. dos Q. Marcos-MT, 

tel: 99621-8629. 4. ALESSANDRO GONÇALVES MONEZ - Av. Sergipe, nº. 

1.611, bairro Jd. Santa Maria, S. J. dos Q. Marcos-MT. 5. ALEX CARBONEL 

PEREIRA - Rua Teresina, s/n, bairro Zeferino I, S. J. dos Q. Marcos-MT. 6. 

ALEX DO NASCIMENTO PAGANINI - Av. São Paulo, nº. 1046, bairro Jardim 

das Oliveiras I, S. J. dos Quatro Marcos-MT. 7. ALEXSSANDER BONIFÁCIO 

DA SILVA - Rua Rio de Janeiro, nº. 1.200, bairro Centro, S. J. dos Q. 

Marcos-MT, tel: 3251-3100 / 99957-7175 8. ALINE VENTUROLI CALDEIRA - 

Av. Mato Grosso, nº. 208, bairro Jd. Santa Rosa, S. J. dos Q. Marcos-MT, 

tel: 9937-6731. 9. ÂNGELO ANTÔNIO PERES - Rua Minas Gerais, nº. 1962, 

bairro Zeferino II, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99933-7972. 10. ARNALDO 

RODRIGUES LIMA - Av. Getúlio Vargas, s/n, bairro Jd. Zeferino I, S. J. dos 

Q. Marcos-MT, tel: 99626-6172. 11. ARTHUR DA SILVA DE ARRUDA - Rua 

Cáceres, nº. 1.081, bairro Jd. Popular, S. J. dos Q. Marcos-MT. 12. 

BENEDITA FERREIRA DE MIRANDA GOMES - Rua Campo Grande, bairro 

Jd. Planalto, S. J. dos Quatro Marcos-MT, tel: 99941-5740. 13. CARLOS 

ALBERTO CAUZO - Rua 07 de Setembro, nº. 732, bairro Jd. Santa Rosa, 

S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 3251-1024 / 99965-8334. 14. CARLOS 

EDUARDO SOARES QUEIROZ - Rua Jales, nº. 335, bairro Jd. Zeferino I, S. 

J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99634-3899. 15. CÉLIA BERENICE BOTELHO DE 

SOUZA - Rua Ceará, bairro Jd. Santa Rosa, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 

99931-0630. 16. CLÉIA DIAS VIEIRA - Rua Cáceres, nº. 312, bairro Jd. 

Peruchi, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99946-1197. 17. DANILO DOS 

SANTOS BASTOS - Rua 15 de Julho, nº. 855, S. J. dos Q. Marcos-MT. 18. 

DANILO FEITOSA DA SILVA - Rua Elcio Gonçalves de Aguiar, nº. 516, 

bairro Jd. Popular, S. J. dos Q. Marcos-MT. 19. DÉBORA DE OLIVEIRA 

CUNHA - Rua Goiás, nº. 1.292, bairro Centro, S. J. dos Q. Marcos-MT. 20. 

DEIVE LUIZ BERNARDO GOMES - Rua Juazeiro, nº. 133, bairro Morada do 

Sol, S. J. dos Q. Marcos-MT. 21. DORIANA LUZIA DOS SANTOS - Rua 

Armindo Carniel, nº. 79, bairro Jd. Zeferino II, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 

99979-7944. 22. EDMILSON MIRANDA - Av. São Paulo, nº. 1.980, S. J. dos 

Q. Marcos-MT, tel: 99927-0717. 23. EDVAN MOREIRA ALVES - Rua do 

Café, nº. 975, bairro Jd. Santa Rosa, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 

99989-3281. 24. ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR - Rua 

Elcio Gonçalves de Aguiar, nº. 1.410, S. J. dos Q. Marcos-MT. 25. ELIS 

REGINA DE OLIVEIRA XAVIER RESENDE - Rua Elcio Gonçalves Aguiar, nº. 

1.573, bairro Centro, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99941-1271. 26. 

EVANDRO RAMIRES MIRANDA - Rua Rio Claro II, s/n, bairro Jd. das 

Oliveiras, S. J. dos Q. Marcos-MT. 27. FABIANO SABINO FIGUEIREDO - 

Rua São Francisco, nº. 1.356, Jardim Zeferino, S. J. dos Q. Marcos-MT. 

28. FÁBIO HENRIQUE MORETI - Av. Getúlio Vargas, nº. 155, bairro Jd. 

Zeferino I, tel: 99601-4420. 29. FÁBIO LOPES DE OLIVEIRA - Rua Divisória, 

nº. 326, bairro Res. Escobar, S. J. dos Q. Marcos-MT. 30. FÁTIMA 

APARECIDA GUEVARA - Av. Mato Grosso, nº. 1.359, bairro Jd. Popular, 

S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99926-3311. 31. FERNANDA VIEIRA DA 

SILVA - Rua 07 de Setembro, nº. 33, S. J. dos Q. Marcos-MT. 32. 

FRANCIELE DE PAULA VALERIANO - Rua Rio Grande do Sul, nº. 613, 

Centro, S. J. dos Q. Marcos-MT. 33. FRANCO ROGÉRIO GONÇALVES 

MILLA - Rua Niterói, nº. 535, bairro Jd. das Oliveiras, S. J. dos Q. 

Marcos-MT, tel: 99956-5142. 34. FRANKLIN BATISTA LIMA - Rua Jales, nº. 

402, bairro Jd. Zeferino I, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99929-4999. 35. 

GABRIELLI FERNANDES PAVANELI - Sítio Boa Vista, S. J. dos Q. 

Marcos-MT, tel: 99617-8063. 36. GILSON DE ALMEIDA BARATELA - Rua 

Leon Denis, nº. 741, bairro Jd. Popular, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 

99971-6061. 37. GIOVANI SPÍNOLA CARVALHO - Rua Pernambuco, nº. 

443, bairro Centro, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99231-4857. 38. 

GIVANILDO DE OLIVEIRA - Av. Oeste, nº. 496, bairro Jd. das Américas, S. 

J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99651-0632. 39. GLEISON GUERRA RODIGUES - 

Rua São Salvador, bairro Zeferino I, S. J. dos Q. Marcos-MT. 40. INGRID 

FERREIRA DE GODOI - Rua 07 de Setembro, nº. 1.141, bairro Jd. Santa 

Rosa, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99940-3523. 41. IRANI RODRIGUES DE 

FARIA LOURENÇO - Rua Elcio Gonçalves de Aguiar, nº. 1.488, bairro 

Centro, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99606-0614. 42. IRENY ALVES DOS 

SANTOS - Rua Niterói, nº. 1.687, bairro Jd. Popular, S. J. dos Q. 

Marcos-MT. 43. IZABEL MARTINS DA SILVA - Rua Lourenço Peruchi, nº. 

1.014, S. J. dos Q. Marcos-MT. 44. JADER PEREZ VALVERDE - Chácara 

Santa Luzia, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99993-3557 (trabalha no Sup. 

São José). 45. JEUSILIENE CRISTINA VOLPATO DA SILVA - Av. Quatro 

Marcos, bairro Jd. Bela Vista, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99624-9056. 46. 

JOSÉ CHARUPÁ GOMES - Rua Santa Cecília, nº. 171, bairro Jd. das 

Oliveiras II, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99939-9294. 47. JOSÉ FAUSTINO 

GIMENEZ - Rua Brasília, nº. 1.977, bairro Jd. Zeferino II, S. J. dos Q. 

Marcos-MT, tel: 99954-4675. 48. LARA CRISTINA CASTILHO LOPES - Rua 

Pres. Getúlio Vargas, nº. 238, bairro Zeferino I, S. J. dos Q. Marcos-MT. 

49. LAYDE MARTINHÃO TOSTA ROZALES - Rua Santa Cecília, nº. 169, S. 

J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99989-4929 50. LAYDY DAIANE AGUIAR DOS 

SANTOS - Rua Goiás, nº. 91, bairro Jd. Santa Rosa, S. J. dos Q. 

Marcos-MT, tel: 99638-6030. 51. LEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GIACHETO 

- Rua Espírito Santo, nº. 543, bairro Jd. Santa Maria, S. J. dos Q. 

Marcos-MT (trabalha na Central Gás). 52. LEILA SIMONE BÚSSOLA - Rua 

São Luiz, nº. 948, bairro Jd. Popular, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 

99941-9550. 53. LETÍCIA SOARES DA FONSECA - Rua Cuiabá, nº. 2.005, 

bairro Res. Canaã, S. J. dos Q. Marcos-MT. 54. LIDIANE RICARTE MAIA - 

Rua Allan Kardec, nº. 164, bairro Jd. Popular, S. J. dos Q. Marcos-MT. 55. 

LILEIA RODRIGUES DOS SANTOS - Av. Mato Grosso, nº. 1.620, bairro 

Centro, S. J. dos Q. Marcos-MT. 56. LÚCIA APARECIDA LOPES - Av. 

Sergipe, nº. 608, bairro Jd. Popular, S. J. dos Q. Marcos-MT. 57. LUCIANA 

BOTELHO NASCIMENTO - Rua 07 de Setembro, bairro Jd. das Oliveiras, S. 

J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99604-0023. 58. LUCIVALDO MOREIRA BATISTA 

- Rua São Salvador, nº. 435, bairro Jd. Popular, S. J. dos Q. Marcos-MT, 

tel: 99922-0241. 59. LUIZ ANTÔNIO DE LIMA JÚNIOR - Av. São Paulo, nº. 

1.031, bairro Centro, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 3251-1499. 60. LUIZ 

ANTÔNIO FERNANDES - Rua Santa Cecília, nº. 27, bairro Jd. Bela Vista, S. 

J. dos Q. Marcos-MT. 61. LUIZ ERÍPEDES PEREIRA - Av. Mato Grosso, 

bairro Jd. Santa Maria, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99931-1134. 62. 

MAGNO MARTINS DA SILVA - Rua Perobal, nº. 176, bairro Zeferino I, S. J. 

dos Q. Marcos-MT, tel: 99978-9767. 63. MAICON HENRIQUE ALVES DA 

ROCHA - Av. Sergipe, nº. 317, bairro Morada do Sol, S. J. dos Q. 

Marcos-MT, tel: 99672-3524. 64. MARAIZA MAGALHÃES FERREIRA - Rua 

Espírito Santo, nº. 251, bairro Centro, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 

99974-9899. 65. MARCIA CRISTINA BOTELHO DA SILVA - Av. Oeste, nº. 

254, S. J. dos Q. Marcos-MT. 66. MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES 

FALCONI - Rua Dom Pedro, nº. 959, bairro Jd. Santa Rosa, S. J. dos Q. 

Marcos-MT. 67. MARIA JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS - Av. Sergipe, nº. 

673, bairro Centro, S. J. dos Q. Marcos-MT. 68. MARILEIDE VENTUROLI 

BRAGA - Rua Ceará, nº. 320, S. J. dos Q. Marcos-MT. 69. MILTON 

RODRIGUES DA SILVA - Rua Rio Grande do Sul, nº. 2.146, bairro Centro, 

S. J. dos Q. Marcos-MT. 70. MOACIR CARLOS OLIVO - Av. Mato Grosso, 

nº. 258, bairro Jd. Santa Rosa, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99995-9920. 

71. NANCIRLEY ROSA DA SILVA - Rua Campo Grande, nº. 1.990, bairro 

Jd. Zeferino II, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99905-0510. 72. NELSON 

RIBEIRO DOS SANTOS - Rua 15 de Junho, bairro Centro, S. J. dos Q. 

Marcos-MT. 73. NIVALDO MASSONI - Rua Cuiabá, nº. 497, bairro Zeferino 

I, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99641-9331. 74. NORMA DE OLIVEIRA 

MOREIRA - Rua Niterói, nº. 70, S. J. dos Q. Marcos-MT. 75. PATRÍCIA 

APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS - Rua Dom Pedro, s/n, bairro Jd. Santa 

Rosa, S. J. dos Q. Marcos-MT. 76. PAULO CÉSAR CORREIA DA SILVA - 

Sítio São Joaquim, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99945-3954. 77. PAULO 

HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - Av. Sergipe, nº. 622, bairro Jd. Popular, 

S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99618-3192. 78. PAULO SÉRGIO PINA 

CASSIANO - Rua Cuiabá, nº. 443, bairro Zeferino I, S. J. dos Q. 

Marcos-MT, tel: 99642-9511. 79. PLÍNIO DOS SANTOS BORGES - Rua 

Getúlio Vargas, nº. 334, S. J. dos Q. Marcos-MT. 80. QUÉZIA PARIZOTO 

DE OLIVEIRA - Rua Projetada, nº. 25, bairro Jd. das Oliveiras, S. J. dos Q. 

Marcos-MT, tel: 99945-4830. 81. RITA FERNANDA STORTI ASSUNÇÃO - 

Rua Rondônia, nº. 446, bairro Jd. Das Oliveiras, S. J. dos Q. Marcos-MT. 
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82. ROBERLEY DE FREITAS PUGLIA - Rua Campinas, nº. 211, bairro Jd. 

Popular, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99956-7574 83. ROBSON 

APARECIDO DOS SANTOS DELFORNO – Rua Rondônia, nº. 446, bairro Jd. 

das Oliveiras, S. J. dos Q. Marcos-MT. 84. ROSELAINE MASTELARI - Rua 

02, nº. 165, bairro Jd. Bandeirantes, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 

99613-6533. 85. ROSELI BRAMBILLA TORRES - Av. Mato Grosso, nº. 273, 

bairro Jd. Santa Rosa, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99614-9275. 86. 

ROSIMEIRE CANDELARIA SILVA - Rua Rui Barbosa, nº. 1.151, bairro Jd. 

Popular, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99986-2103. 87. ROZIVANI BONOMI 

LANDIM - Rua Campo Grande, nº. 746, bairro Jd. Popular, S. J. dos Q. 

Marcos-MT, tel: 99914-8313. 88. SAULO FERNANDO KIESKI DA CRUZ - 

Rua Marechal Dutra, s/n, bairro Zeferino I, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 

3251-1480 / 99642-4395 89. SERGIO GIUFRIDA - Rua Pernambuco, bairro 

Centro, S. J. dos Q. Marcos-MT (Sérgio Chaveiro). 90. SILVIO APARECIDO 

GABRIEL - Av. Belém, S. J. dos Q. Marcos-MT. 91. SÔNIA MARIA DOS 

SANTOS - Rua Santa Catarina, nº. 1.222, bairro Centro, S. J. dos Q. 

Marcos-MT, tel: 99905-7910. 92. TATIANE ALVES RODRIGO PEREIRA - 

Rua Elcio Gonçalves de Aguiar, nº. 1.383, bairro Centro, S. J. dos Q. 

Marcos-MT, tel: 99675-2038. 93. VALDENOR PAES - Rua Campinas, nº. 

820, bairro Jd. Popular, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99992-3075. 94. 

VALMIR IZIDORO PEREIRA - Rua do Café, nº. 807, S. J. dos Q. Marcos-MT. 

95. VALTER ARAÚJO PEREIRA - Rua Divisória, nº. 356, bairro Res. 

Escobar, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99952-3390. 96. VANESSA 

VENTUROLI CALDEIRA - Rua do Café, nº. 94, bairro Jd. Bandeirantes II, S. 

J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99918-1351. 97. VIVIANE RODRIGUES - Av. São 

Paulo, bairro Centro, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 99643-4825. 98. 

WAGNER ALVES BRITO - Rua dos Pinheiros, nº. 210, bairro Jardim 

Alvorada, S. J. dos Q. Marcos-MT. 99. WANDERLEI MICHELETO - Rua Rui 

Barbosa, nº. 1.238, bairro Jd. Popular, S. J. dos Q. Marcos-MT, tel: 

99920-1065. 100. ZALOMAR ALVES DE TOLEDO - Av. São Paulo, nº. 883, 

bairro Centro, S. J. dos Q. Marcos-MT. Eu, Técnica Judiciária, que o digitei. 

São José dos Quatro Marcos - MT, 9 de dezembro de 2016. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 55645 Nr: 697-33.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT-S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta no pedido 

inicial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, 

CPC, a presente ação proposta por ADAO DE SOUZA, em face de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT para 

CONDENAR a seguradora ré ao pagamento da verba indenizatória prevista 

na Lei nº 6.194/74 no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos) devendo o referido valor ser corrigido 

desde a data do evento danoso (02/08/2012) e os juros moratórios, a 

partir da citação (Súmula 426/STJ). Por ter sucumbido em grande parte 

dos pedidos, arcará a parte autora com as custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil. Contudo, fica sobrestada 

a sua cobrança por até cinco anos, quando estará prescrita, nos termos 

do art. 98, §3º, CPC eis que lhe concedo os benefícios da justiça gratuita. 

Tendo em vista que a parte requerida efetuou o pagamento dos honorários 

periciais, expeça-se ofício requisitando os honorários periciais que já 

foram devidamente adimplidos conforme consta nos autos, junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o perito nomeado às 

fls. 117/117-v. Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 (quinze) 

dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 53239 Nr: 1025-94.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA DE CÂNDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 

SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZAÇÃO - FENASEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270 - MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta no pedido 

inicial, JULGO IMPROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC, a presente 

ação proposta por KARINA CÂNDIO, em face de FEDERAÇÃO NACIONAL 

DAS EMPRESAS DE SEGURO PRIVADOS E DE CAPITALIZAÇÃO 

–FENASEG.Expeça-se ofício requisitando os honorários periciais no valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixados no despacho saneador carreado 

à fl. 193, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o 

pagamento do perito nomeado à fl. 218/218-v, vez que a parte autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Condeno a parte autora ao 

pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo, no importe de 10% 

atribuído na inicial tendo em vista o bom zelo do advogado da parte 

requerida, a relativa complexidade da demanda e o tempo despendido com 

a mesma, consoante previsão do art. 85 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Contudo sobrestada sua cobrança, conforme o 

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo 

Supremo Tribunal Federal. Com o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-seRegistre-seIntime-seCumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 05 de dezembro de 2016.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25725 Nr: 1343-48.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA APARECIDA DA SILVA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0

 Código: 25725

VISTOS, ETC.

Intimem-se a parte exequente para que, caso queira, manifeste-se nos 

autos a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada 

pelo requerido em 15 (quinze) dias [art. 218,§1º, CPC].

Decorrido tal prazo com ou sem manifestação, certifique-se e, após, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de dezembro de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23337 Nr: 961-89.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ VIEIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 Código: 23337

VISTOS, ETC.

Intimem-se a parte exequente para que, caso queira, manifeste-se nos 

autos a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada 

pela Autarquia-ré em 15 (quinze) dias [art. 218,§1º, CPC].

Decorrido tal prazo com ou sem manifestação, certifique-se e, após, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de dezembro de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 57220 Nr: 1743-57.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS - 

OAB:15.675-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 Processo nº 1743-57.2014.811.0039

 Código 57220

Requerente: EURIPES LOURENÇO DE SOUZA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VISTOS, ETC.

 EURIPES LOURENÇO DE SOUZA ajuíza Ação de Procedimento Comum em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados nos autos.

 Aduz, em síntese, que o requerente é contribuinte na qualidade de 

segurado obrigatório. Ocorre que no ano de 2008, o autor vem sofrendo 

com problema de saúde, o impossibilitando para o trabalho.

 Requer que seja convertido o auxilio doença em aposentadoria por 

invalidez.

Junto à inicial, acostou os documentos.

Tutela antecipada indeferida.

 Devidamente citado, o INSS contestou o pedido aduzindo que a parte 

autora não comprovou as exigências para fazer jus ao beneficio pleiteado, 

requer que seja julgado improcedente a presente demanda.

 Impugnação à contestação reiterando os pedidos contidos na inicial de 

ref. 23.

Despacho saneador de ref.26.

Manifestação da parte autora de ref. 31.

Laudo médico pericial de ref. 59.

Manifestação da parte autora de ref.65.

Devidamente intimado, a parte requerida nada manifestou nos autos, 

conforme certidão de ref. 76.

É o breve relato.

Decido.

 Pretende a parte requerente a concessão do beneficio de Aposentadoria 

por Invalidez, sendo que para o deferimento de tal beneficio faz-se 

necessário que a parte autora tenha cumprido as exigências legais para 

tal fim, ou seja:

a) Possuir a carência exigida;

b) Encontrar-se na qualidade de segurada;

c) Estar incapacitada definitivamente para o desempenho de qualquer 

atividade laboral.

Da carência.

 A carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis 

para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do 

transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências conforme 

preceitua o art. 24 c/c art. 25 da Lei n.º 8.213/1991:

 Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais 

indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, 

consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 

competências.

...

 Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26:

 I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais (grifos nossos);

 Verifica-se pelo que consta nos autos que, o requerente realizou o 

número de contribuições mínimas necessárias para fazer jus ao beneficio 

consoante os documentos e comprovantes juntado pela requerida, 

conforme CNIS, fulcro no art. 24 c/c 25 ambos da Lei n.º 8213/1991.

Da qualidade de segurada.

 No tocante a qualidade de segurado o art. 15. da Lei n.º 8.213/1991 

estabelece que:

 Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições:

 ...

 II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado 

que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência 

Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

 ...

 § 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) 

meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa 

situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social.

 Pelo que consta nos autos verifica-se que, o requerente realizou 

contribuições para a Previdência Social, pois o mesmo já recebe auxilio 

doença, baseando-se pelo artigo supracitado verifica-se que autora 

mantinha qualidade de segurada na época da ação.

Da incapacidade laborativa.

 É sabido que nestes tipos de ações em que se objetiva a Aposentadoria 

por Invalidez , a convicção do juízo, via de regra, será amparada na prova 

pericial.

Portanto, considerando que o laudo pericial juntado aos autos atesta:

 ...Há incapacidade laborativa total e permanente...

 Verifico que o deferimento dos pedidos em favor da parte autora é 

medida que se impõe ante o preenchimento de todos os requisitos 

previstos em lei.

 Do recebimento da aposentadoria por invalidez.

Por outro lado, de acordo com a sistemática estrutural implementada no 

ordenamento jurídico, o benefício da Aposentadoria por Invalidez é 

assegurado a todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de 

segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, forem 

considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde 

que integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

Auxílio Doença.

 Denota-se ainda que a incapacidade que resulta na impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de atividade laboral deve, 

necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial, de acordo com o conteúdo do art. 42 da Lei nº 8.213/91, 

verbis:

 “Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

 § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

 § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão” (grifos 

nossos).

 Portanto, considerando que o laudo pericial atesta que a incapacidade do 

autor é TOTAL E PERMANENTE, entendo que deve ser concedido o 

benefício de Aposentadoria por Invalidez desde a data do laudo pericial, 

ou seja, 07/06/2016.
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 Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região:

 [...] Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e 

permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a 

subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à 

exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título de carência, 

conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 3 (AC 

0067665-28.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

15/06/2016) (grifo nosso)

[...] Para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria 

por invalidez não basta a comprovação da existência de lesões ou 

doenças, mas, sobretudo, que estas venham a incapacitar o segurado da 

Previdência Social para o trabalho, situação não verificada nos presentes 

autos. Ausente prova da alegada incapacidade laborativa, permanente ou 

temporária, não é possível conceder o benefício de aposentadoria por 

invalidez ou de auxílio-doença, 4. Apelação da parte autora não provida. 

(AC 0010256-02.2011.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL HERMES 

GOMES FILHO, 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS, e-DJF1 de 09/06/2016) (grifo nosso)

 Dos Juros e Correção Monetária.

 Cumpre salientar que, estes serão devidos conforme a questão de ordem 

exarada pelo STF na ADI 4357 este se pronunciou da seguinte forma: [...] 

2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios 

deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os 

mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos 

tributários.

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC JULGO PROCEDENTES 

os pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR o requerido a 

CONVERTER em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo 

terceiro) consistente numa renda mensal correspondente de 100% (cem 

por cento) do salário-de-benefício desde a data do laudo pericial, ou seja, 

a data de 07/06/2016, DEVENDO ser observado à prescrição quinquenal 

prevista no art. 103, Lei n.º 8.213/91.

 DETERMINO que o requerente seja submetido a exame médico-pericial 

periódico nos termos do art. 70 da Lei n. 8.212/1991 e art. 101 da Lei n. 

8.213/1991.

 Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.

 Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão 

devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 

nos termos da ADI 4357 e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados 

à caderneta de poupança.

 Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão 

do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 

c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei 

Estadual nº 7.603/2.001.

 Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbências, no importe de 10% sob o valor da condenação, nos termos 

da Súmula 111 do STJ.

 Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários periciais fixados 

em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária 

de Mato Grosso, 1ª Região, nos moldes do anexo I da Resolução nº 

541/2007, do Conselho da Justiça Federal.

 Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da condenação não 

ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de dezembro de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61893 Nr: 866-83.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDO DOS SANTOS TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC os 

pedidos formulados pelo autor na exordial.Outrossim, expeça-se ofício 

requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal.Condeno a requerente ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais que fixo, no importe de 10% atribuído na inicial tendo em 

vista o bom zelo do advogado da parte requerida, a relativa complexidade 

da demanda e o tempo despendido com a mesma, consoante previsão do 

art. 82, § 2, do Código de Processo Civil. Contudo sobrestada sua 

cobrança, nos termos do art. 98, do CPC, conforme o entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal 

Federal. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de dezembro 

de 2016.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64893 Nr: 1882-72.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR o requerido a 

RESTABELECER o benefício de auxilio doença, bem como converto em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da 

data cessação do beneficio, ou seja, 25/03/2015 (fl.15). Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 

Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão 

devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a partir de 

30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros 

moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento 

a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 

305/2014. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 07 de dezembro de 2016.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67518 Nr: 343-37.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA FERREIRA DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta, em consequência, SUSPENDO a tramitação do feito 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 313, II, CPC em razão da 

necessidade de comprovação do cumprimento do acordo celebrado nos 

autos.Decorrido o prazo supracitado para comprovação do cumprimento 

do acordo, intime-se a parte autora para manifestar-se em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção por sentença (art. 200, par. ún. c/c 925 do 

CPC).Após, contados e preparados, conclusos para extinção ou 

p r o s s e g u i m e n t o ,  c o n f o r m e  o 

caso.Publique-seRegistre-seIntime-seCumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 07 de dezembro de 2016.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 59498 Nr: 166-10.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE FEITOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT-S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Código: 59498

VISTOS, ETC.

Intimem-se o perito nomeado nestes autos pessoalmente para que 

apresente o laudo médico pericial realizado na parte autora no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias sob pena de revogação da nomeação, 

perca dos honorários periciais devendo ainda ser consignado no mandado 

que o descumprimento do encargo no prazo acima estabelecido 

acarretará comunicação por meio deste juízo à corporação profissional 

respectiva além de imposição de multa cujo valor será fixado em momento 

posterior fulcro no art. 468, II, §1º, CPC.

Decorrido o prazo acima estabelecido sem a apresentação do laudo 

médico pericial, certifique-se e, após voltem-me conclusos para 

deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de dezembro de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6842 Nr: 596-16.2002.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação 

Judicial, URME JOSÉ DA COSTA, CLEONIR BIRTCHE, QUATRO MARCOS 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., LUIZ OLAVO SABINO DOS 

SANTOS, SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, TUPANANGIL TRICAI 

MAGALHÃES, ANATOLY HODNIUK, SILVIA MARGARIDA AMÉRICO PIRES 

XAVIER, ROSANA SORGE XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:MT-3.247, JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - OAB:PROC- FEDERAL, 

ROBERTO CARLOS LORENSINI - OAB:MT 6250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDENIR PIGAO MICHEIAS 

ALVES - OAB:97311, ESTÊVÃO BARONGENO - OAB:SP-22.515, JOSÉ 

GUILHERME JUNIOR - OAB:MT-2615, NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2657/MT

 Código: 6842

VISTOS, ETC.

Cumpra-se o despacho prolatado nos feitos em apenso.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de Dezembro de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 55689 Nr: 729-38.2014.811.0039

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URME JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDENIR PIGÃO MICHÉIAS 

ALVES - OAB:SP 97311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - 

OAB:PROC- FEDERAL

 Código: 55689

VISTOS, ETC.

Cumpra-se o despacho prolatado nos feitos em apenso.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de Dezembro de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 51012 Nr: 883-27.2012.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA DUARTE PRIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:MT 9.452-E, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 Código 51012

VISTOS ETC.,

 Compulsando aos autos verifico que, não há como deferir o pedido de 

penhora on-line, haja vista que já fora deferido tal petitório nas fls.88/89.

 Destarte, INDEFIRO o pedido de penhora on-line formulado pela exequente 

às fls.131.

 Nessa toada, intime-se a exequente para dar o devido impulsionamento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, conforme disposto 

no art. 485, III, do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de Dezembro de 2016.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20249 Nr: 421-75.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETH SEVERINO MACHADO, FÁTIMA MONTANARI 

GARCIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE FREITAS PRIMO, MARIA DE 

OLIVEIRA PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 
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JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 Código: 20249

VISTOS ETC.

Tendo em vista o teor do decisum de fls. 238, intimando as partes para 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos acerca do quantum 

devido pela parte executada, conforme disposto no art. 510, do CPC, bem 

como a certidão de fls. 239, que consta a remessa deste decisum à 

publicação e à disponibilização aos patronos habilitados, no DJE n° 9843, 

in verbis:

 Nessa senda, dispõe o art. 510, do CPC: Na liquidação por arbitramento, o 

juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, 

nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial.

Intimem-se o exequente pessoalmente para manifestar-se nos autos no 

prazo de 5 (cinco) dias para dar o devido andamento do feito, cumprindo 

tal determinação, sob pena de extinção, conforme disposto no art. 485, III, 

do CPC.

Após, voltem-me para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de Dezembro de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 52357 Nr: 89-69.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICODEMOS GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - 

OAB:PROC- FEDERAL, MATEUS ALVES ARAÚJO - OAB:PROCURADOR 

FED.

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO PROCEDENTES os 

pedidos da exordial para o fim de:1) DECLARAR indevidos os descontos 

realizados no benefício da parte autora;2)CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento de danos materiais cuja correção monetária será devida a 

partir da data de cada desembolso, aplicando-se o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) 

para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir 

de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 

nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados 

à caderneta de poupança, devendo ser observado à prescrição 

quinquenal prevista no art. 103, Lei n.º 8.213/91. 3)CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. 

Sentença ilíquida e, portanto sujeita ao reexame obrigatório a teor do 

disposto no artigo 496, I,  do Código de Processo 

Civil.Publique-se.Registre-seIntime-seCumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 07 de dezembro de 2016.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25614 Nr: 1232-64.2011.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO LESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Código 25614

VISTOS, ETC.

Indefiro o requerimento de fls. 128/128-v, tendo em vista que não cabe ao 

Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das 

partes ou dos seus bens e rendimentos em feitos que versam sobre 

direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo.

Nessa toada:

 “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA 

FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE EXECUTADA. 

ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito de bens e 

endereço da parte executada é da própria exequente, não podendo o 

Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, avocar, para si, o 

encargo que compete a uma delas. (...) não constitui obrigação do Juízo 

utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à Receita Federal, 

objetivando obter as últimas declarações de rendimentos da executada, 

para a consecução de eventual novo endereço daquela ou de bens de 

sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente quando a 

utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de ativos 

financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” (TRF 5ª 

Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011).

Ademais, intime-se a exequente para manifestar-se aos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de Dezembro de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16997 Nr: 208-06.2008.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARBOSA - "DE CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 16997

VISTOS, ETC.

Cumpra-se o disposto no feito em apenso.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de dezembro de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89019 Nr: 485-21.2016.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNILDO GERHARD NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOIS IRMÃOS COMERCIO DE PNEUS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE IZABEL GERHARDT - 

OAB:14991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:MT 16075

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts.6º e 10º, do Código de Processo Civil, faculto 

às partes o prazo comum de 5 (cinco) dias para que apontem, de maneira 

clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 
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incontroversa, bem como aquela que enten¬dem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justifi¬cando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento anteci¬pado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamen¬tadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 39468 Nr: 1770-59.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELKER CASTRO DE OLIVEIRA ME, EUNICE JOAQUIM 

DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT, PEDRO JARDIM DRIEMEYER - OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): E. J. DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, 

CNPJ: 00997100000134. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 345,84 (Trezentos e quarenta e cinco reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Envio para protesto.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ÉLCIO ALVES, digitei.

Sapezal, 30 de novembro de 2016

Marlene Staut Romera Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92029 Nr: 1304-55.2016.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DALL AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO ADSON DE SOUZA 

FILHO - OAB:122345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o advogado da parte requerente a recolher a diligência do Oficial 

de Justiça, conforme certidão de ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 38718 Nr: 1010-13.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MILENIO LTDA, ITAMAR RODRIGUES 

COSTA, INGRID RITZMANN COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR BENEDITO VOLPI - 

OAB:533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

EXPEÇA-SE competente ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA das quantias 

depositadas e vinculadas ao presente feito em favor da parte autora, 

observando-se os dados informados pelo petitório de fl. 94.

Cumprida a determinação, remeta-se o feito imediatamete o arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 70346 Nr: 1853-41.2011.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA, LEILA 

VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI, ANGELA MARIA 

PIERAMI VINHOLI, FELIX UMBERTO SIMONETTI, PEDRO MUFFATO, 

EDIVIRGES GENI SIMONETTI, LUCY MARA MULLER KLEIN IBING, LUIZ 

CARLOS KLEIN IBING, MAIL TEREZINHA BANISKI MUFFATO, PEDRO 

MUFFATO JUNIOR, CLAUDIA REGINA DE ANDRADE MUFFATO, INSTITUTO 

DE TERRAS DE MATO GROSSO- INTERMAT, DAVID GUILHERME 

MUFFATO, JULIANA SEGALLA REIS MUFFATO, CELSO ANTONIO DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216/MT, DENIZ ESPEDITO SERAFINI - OAB:5.398-A/MT, 

marcelo augusto sella - OAB:38404/PR, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROBERTO WYPYCH JUNIOR - 

OAB:9134/PR

 Vistos, etc.

Certifique a serventia quanto a existência do petitório mencionado pela 

parte, aventando o pagamento das custas que se encontram pendente.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 35784 Nr: 671-88.2009.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA MAGGI SCHWANCK DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11340-A, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT

 Posto isso, com fundamento nos arts. 485, III, do CPC, evidenciado o 

abandono da causa pela parte autora, DECLARA-SE extinto o processo 

sem resolução do mérito .Publique-se, registre-se, intime-se e se 

cumpra.Com o trânsito em julgado, arquive-se.Sapezal-MT, 07 de 

dezembro de 2016.Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 40860 Nr: 827-08.2011.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO STELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO BABINSKI, ANGENOR LONGO 

COLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINÉ FAVINI - 

OAB:11.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Vistos, etc.

A parte LADIR ESSER COLET, esposa do executado ANGENOR LONGO 

COLETE, maneja exceção de pré-executividade, alegando irregularidades 

no título executivo que instruiu a presente execução, por suposta 

ausência de outorga uxória.

Assim sendo, abra-se vista dos autos ao Excepto, para impugnar, 

querendo.

Após, tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 37255 Nr: 2198-75.2009.811.0078

 AÇÃO: Incidente de Falsidade->Incidentes->Outros 
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Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SELSO PALUDO, LEDA MARIA PORSCH 

PALUDO, CLAUDETE MARIA SCHECHELI, IDALIRIO DARIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO NILSON DE JOSILCO, MARLI ILENE 

DE JOSILCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL JOSE DE JOSILCO - 

OAB:8.591/MS, VANESSA RODRIGUES HERMES - OAB:MS 14.337

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará de transferência de 50% do valor dos honorários 

periciais em favor do Sr. Perito, observando os dados bancários por ele 

informados.

Assina-se o prazo de 30 (trinta) dias para realização da perícia.

Com a juntada do laudo pericial, abra-se vista às partes, pelo prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 71361 Nr: 911-72.2012.811.0078

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILSON GARCIA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDGERO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 Vistos, etc.

Intime-se com URGÊNCIA, da maneira mais expedita possível (por email ou 

telefone) o Sr. Perito, afim de que remeta o laudo pericial, possibilitando 

sua juntada aos autos.

Após, referida juntada, abra-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias.

Intime-se ainda a parte autora a efetuar o depósito do restante da verba 

honorária, o que poderá ser feito diretamente na conta do Sr. Perito, desde 

que este já tenha acostado o laudo pericial aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 95428 Nr: 2752-63.2016.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 2ª VARA DE COMODORO/MT, ILDENIR PEREIRA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, PORTAL CORRETORA 

DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 Certifico e dou fé que existem 03 Cartas Precatórias diferentes no 

documento oriundo da Comarca de Comodoro:

(1) Uma delas com data de audiência já ocorrida (23/11/2016);

(2) Outra com finalidade de oitiva de testemunha, porém, sem acompanhar 

documentos

 (3) Outra cujo Deprecado é Cuiabá.

Por esta razão, e por se tratar de processo com custas, onde cabe ao 

advogado da parte interessada diligenciar no cumprimento da CP, 

conforme item 6.16.7.6 da CNGC, intimo a parte interessada a 

manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito.

 CNGC – Item 6.16.7.6: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em dez dias, ressalvados os casos em que 

a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92738 Nr: 1550-51.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar a parte Requerente destes autos através de seu(sua) 

procurador(a), para que, promova ao depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação e Intimação no valor 

de R$ 28,00 (vinte e oito reais) – 2 atos – devendo ser depositados na 

conta 19.304-6 da agência 1590-3 do Banco do Brasil S/A tendo como 

titular o Fórum da Comarca de Sapezal-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92740 Nr: 1552-21.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE CARVALHO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar a parte Requerente destes autos através de seu(sua) 

procurador(a), para que, promova ao depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação e Intimação no valor 

de R$ 28,00 (vinte e oito reais) – 2 atos – devendo ser depositados na 

conta 19.304-6 da agência 1590-3 do Banco do Brasil S/A tendo como 

titular o Fórum da Comarca de Sapezal-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 77516 Nr: 1662-88.2014.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI 

LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - OAB:RS 

14.705, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B

 Vistos, etc.

Ante a manifestação do leiloeiro, redesigno o leilão para o dia 10 de 

fevereiro de 2017, mantendo-se inalteradas as demais disposições da 

decisão anteriormente exarada (fls. 128/130).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 34861 Nr: 2204-19.2008.811.0078

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER DAVID ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 DECISÃO

 1. Ante a não aceitação do médico anteriormente designado, na forma do 

art. 421, ‘caput’ do CPC, o Juízo nomeia Eládio Antônio Both, CREA/MT 

017766, especialista em engenharia produção e engenharia de segurança 

do trabalho, com endereços Avenida Ipê NE, Qd. 28, Lt 12, Apto 03, bairro 

Alvorada (residencial) ou Rodovia Br 364, Km 864, Caixa Postal 01, Zona 

Rural (comercial), ambos em Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000, 

fones (65) 3382-5400, R 1555 ou (65) 9914-9199 para a realização da 

perícia médica.

2. Intimem-se as partes para os fins do art. 465, §1º do CPC.

3. Intime-se o profissional para manifestar se aceita o encargo, pela via 

mais célere possível, bem para apresentação de proposta de honorários.

4. Havendo aceitação do encargo, o profissional deverá desde logo 

designar data e local para realização da perícia, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, cientificando, por igual, as partes.

5. Com a apresentação do laudo, manifestem-se as partes no prazo 
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sucessivo de quinze dias.

6. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34655 Nr: 1996-35.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VECAM - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA, EDILEUZA CAMPIDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:13843-E

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87033 Nr: 2793-64.2015.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SILVA PEREIRA, WILLIAN JHONATAN 

SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intima-se o ambargante a manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, em relação à impugnação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 90488 Nr: 871-51.2016.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX UMBERTO SIMONETTI, EDIVIRGES GENI 

SIMONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16.885 MT, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, PEDRO JARDIM 

DRIEMEYER - OAB:7684/O

 Intima-se a parte embargante a manifestar-se no prazo legal acerca da 

impugnação de ref. 10.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86765 Nr: 2721-77.2015.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI NICODEMUS RAUBER, CLASI SCHERER RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216/MT, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405/MT, LEONARDO CORDEIRO SOUSA - OAB:19780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 920, I, do CPC, conforme determinação de ref. 15

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 39785 Nr: 2089-27.2010.811.0078

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:6865-A, NATÁLIA CARGNIN QUATRIN - OAB:17737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JULIANA DA SILVA BATISTA - 

OAB:18317/B

 Decisão

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por Luciana Rodrigues da 

Costa em face de sentença proferida, alegando a ocorrência de 

contradição na sentença, porquanto se reconhecido o direito ao adicional, 

também seus reflexos deveriam ser reconhecidos como devidos à parte 

requerente.

Vieram os autos conclusos. DECIDO.

Conhece-se por tempestivo.

Entretanto, não há como acolher os embargos.

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, 

propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Assim sendo, não 

têm por finalidade revisar ou anular as decisões judicias (STJ, 2ª Turma, 

EDcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 

18.10.2007, p. 338).

Compulsando-se os autos, vê-se claramente que o autor pretende a 

revisão da decisão já proferida, transvestindo-se os presentes 

aclaratórios em verdadeiro pedido de reconsideração.

Isso porque há na sentença a fundamentação que explica o porquê do 

não reconhecimento dos reflexos, mais precisamente à fl. 177.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade na 

decisão, pelo que os embargos vão desacolhidos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 76149 Nr: 809-79.2014.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COODETEC - COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA, WANDERSON SOUZA SILVA RACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODELCIO PANNEBECKER, CLENI 

MARIA PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35.818 PR, RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - OAB:OAB/RO 

3249, SILVANE SECAGNO - OAB:5020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 Vistos, etc.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por Espólio de Odelcio 

Pannebecker (fls. 159/169) e Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola – 

COOCENTRAL (fls. 170/172) em face da sentença de extinção de fls. 

155/156.

Conhece-se por tempestivo.

Intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (CPC, 1.023, § 1º).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 36153 Nr: 1014-84.2009.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON BELLÃO, ABEL ZAFFANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CARDOSO LEAL, DIRLEI DOMINGOS 

CARDOSO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - 

OAB:9.189, JULIO CESAR OLIVEIRA DIAS - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por Wilson Cardoso Leal em 

face de decisão proferida, discordando do posicionamento do juízo quanto 
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a questão preclusão da possibilidade de produção de prova testemunhal.

Vieram os autos conclusos. DECIDO.

Conhece-se por tempestivo.

Entretanto, não há como acolher os embargos.

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, 

propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Assim sendo, não 

têm por finalidade revisar ou anular as decisões judicias (STJ, 2ª Turma, 

EDcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 

18.10.2007, p. 338).

Compulsando-se os autos, vê-se claramente que o autor pretende a 

revisão da decisão já proferida, transvestindo-se os presentes 

aclaratórios em verdadeiro pedido de reconsideração.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade na 

decisão, pelo que os embargos vão desacolhidos.

Portanto, rejeita-se os embargos de declaração acostados, em razão de 

não haver contradição alguma na decisão proferida.

Cumpra-se conforme determinado pela decisão de fls. 324/325.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 40636 Nr: 600-18.2011.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. G. ANSALDI, JOSE MAURO GALIZA ANSALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO ALOISIO WEBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, MAURO 

ROSALINO BREDA - OAB:MT 14.687

 Vistos, etc.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por Inacio Aloisio Webler em 

face da decisão que deferiu a penhora a termo do imóvel matriculado sob 

nº181 do RI desta comarca.

Aduz a parte embargante que referido imóvel não pertence ao executado, 

mas sim a pessoa jurídica VW RECAPADORA DE PNEUS.

Vieram os autos conclusos. DECIDO.

Conhece-se por tempestivo.

No caso dos autos, efetivamente houve contradição na decisão exarada.

Da leitura da matrícula anexada é possível se verificar que esta pertence a 

pessoa jurídica, da qual o executado é sócio, não englobando, portanto, 

sua esfera patrimonial.

Assim sendo, ACOLHO os presentes aclaratórios, para o fim de tornar 

sem efeito a decisão de fl. 272.

Intime-se a parte exequente a impulsionar o presente feito, indicando bens 

passíveis de penhora ou requerendo o que de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 35503 Nr: 346-16.2009.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS PREZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO ARTUR PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido entabulado, posto que o executado é pessoa falecida, 

devendo a parte providenciar a substituição do polo passivo da presente 

demanda, citando seus herdeiros, nos prazos de lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 73250 Nr: 817-90.2013.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. C. DO NASCIMENTO TANSSINI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE -SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361 MT, CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - 

OAB:15662/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:MT/8.066

 Vistos, etc.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por E. C. do Nascimento 

Tanssini - ME (fls. 149/150) em face da sentença de fls. 139/146.

Conhece-se por tempestivo.

Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (CPC, 1.023, § 1º).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87956 Nr: 203-80.2016.811.0078

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RESTAURANTE KAIANA LTDA, MARCO MOSSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO MARQUES, ADRIANA RIBAS 

TREVIZOLI SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730-B, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/0, 

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/O, YUCATAN NUNES 

CERVO - OAB:20849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora a manifestar-se nos autos, no prazo legal, face 

as informações de ref. 16.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 31402 Nr: 488-88.2007.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO GUARÁ-LTDA, ANTONIO 

VEFAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:MT 8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, LEONARDO ROSSATO - OAB:8810-B/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por Lucimar Cristina Gimenez 

Cano em face da sentença que homologou o acordo entabulado entre as 

partes.

Aduz a parte embargante que a sentença não deferiu, de maneira 

expressa, a liberação dos valores depositados em juízo em favor da parte 

Exequente.

Vieram os autos conclusos. DECIDO.

Conhece-se por tempestivo.

Em pese o cumprimento das disposições constantes do acordo, após ser 

homologado pelo juízo, seja uma consequência lógica, a fim de evitar 

maiores delongas, reconheço que no caso dos autos houve omissão.

Efetivamente não houve determinação expressa de expedição de alvará 

de transferência, que deverá ser providenciada pela serventia, com a 

máxima brevidade.

Assim sendo, ACOLHO os presentes aclaratórios, apenas para fazer 

constar da sentença proferida: “EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

TRANSFERÊNCIA das quantias vinculadas ao presente feito, conforme 

convencionado no item 2.1 do acordo”.

Mantenho inalterados os demais comandos sentenciais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 74290 Nr: 1793-97.2013.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELLEN CRISTINA DO NASCIMENTO TANSSSINI, 

ADILSON PAULO TANSSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE -SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361 MT, CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - 

OAB:15662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:MT/8.066

 Vistos, etc.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por Ellen Crsitina do 

Nascimento Tanssini e Adilson Paulo Tanssini (fls. 111/112) em face da 

sentença de fls. 101/108.

Conhece-se por tempestivo.

Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (CPC, 1.023, § 1º).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91687 Nr: 1212-77.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA MASSAROLI LTDA, ALMIR 

MASSAROLI, ROBERTO CARLOS MASSAROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA, BOM FUTURO 

SAPEZAL AGROPECUARIA LTDA - GRUPO BOM FUTURO – FAZENDA 

SANTA LUZIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/O, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT/13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Informo o advogado do autor que, sem a guia de depósito onde consta o 

número da Conta Judicial, o Departamento de Depósitos Judiciais fica 

impossibilitado de vincular os valores ao processo. Portanto, solicito que 

além dos comprovantes de pagamento, sejam juntadas as guias (boletos) 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83153 Nr: 1468-54.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. ALBERTO DA SILVA ME, LUIZ ALBERTO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para certificar que a petição de ref. 44 veio 

desacompanhada do AR a que faz referência. Destarde, deverá a parte 

autora informar sob qual número a Carta Precatória em questão foi 

distribuída no Juízo Deprecado.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25014 Nr: 278-71.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loreni Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daline Bueno Fernandes - 

OAB:MT/15.847, Sirlene de Jesus Bueno - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a informação trazida aos autos pela autarquia requerida acerca da 

implantação do benefício na data de 07/01/2016, fls. 46/50, abra-se vista 

dos autos à autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que for de direito e interesse.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24746 Nr: 110-69.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Tabaporã - PREVIPORÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:MT7255, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:67287, 

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:MT 10350

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a sentença de fls. 

130/139, a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da 

parterequerida não se encontrava cadastrado(a) no sistema 

Apolo:"...Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TABAPORÃ - PREVIPORÃ a 

RESTABELECER o BENEFÍCIO de pensão por morte à requerente VIVIANE 

DA SILVA RAMOS, até que a mesma complete 21 (vinte e um) anos de 

idade, com efeito retroativo desde a data em que ocorreu a suspensão 

dos pagamentos (14/12/2015 – fls. 22). Por consectário, DECLARO a 

natureza alimentícia das prestações, e via de consequência, CONCEDO à 

requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do 

beneficio no prazo de 30 (trinta) dias, após sua comunicação por ofício, 

sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). O 

direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em 

probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é 

evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente 

decisão ainda seja passível de revisão em superior instância, tenho que a 

existência da irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do CPC não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa missão a 

que se destina. (STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97). Os juros de mora incidem a partir da 

citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas, à vista da isenção determinada pela Lei Estadual n° 

7.603/2001, art. 3º, inc. I. Condeno a requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data (proveito econômico obtido), nos termos do que preceitua o § 2° 

do art. 85 do CPC, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias não 

incidem sobre prestações vincendas). Considerando a data de início do 

beneficio (dezembro/2015) e sendo a data de início do pagamento na data 

desta sentença, o valor devido referente a este período não ultrapassaria 

100 (cem) salários mínimos, razão pela qual, DEIXO de proceder à 

remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no 

inciso III, § 3°, do art. 496 do CPC/15. Preclusa a via recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Tabaporã, 30 de novembro de 2016.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 10035 Nr: 609-68.2007.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Pereira, Donizel Aparecido de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, Regisson José de Castro - OAB:6214-b/MT

 Vistos.

Considerando-se que houve queda de energia nesta comarca a qual se 

estendeu até aproximadamente às 12:00 horas, restou prejudicada a 

realização da audiência designada para esta data.

No mais, antes de designar nova data para realização da audiência antes 

designada, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 502-verso.

 Ciência ao Ministério Público Estadual.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 11851 Nr: 590-23.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adroaldo Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 “Vistos. Ante a falta de intimação do acusado resta prejudicada a 

presente solenidade. Redesigno a presente audiência para o dia 17 de 

março de 2017, às 09:30 horas. Defiro o pedido ministerial intime-se o 

acusado via edital, conforme requerido. Intimem-se as testemunhas via 

mandado. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22142 Nr: 252-44.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lavoura Comercial Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedney Mascarello, Agroculturas Com. e 

Repres. de Insumos Agrícolas Ltda - ME, Guilherme Santos Lessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mendes Neitzke - 

OAB:MT/8.234, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gérson Luís Werner - OAB:6298-A/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para que pague o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais), referente à diligência do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, 

para cumprimento da decisão de fls. 428/433. O referido valor deverá ser 

depositado na Conta Corrente n.º 7777-1 (DOF), Agência n. º 4102-5, 

Banco do Brasil através de depósito identificado pelo código do processo. 

A parte deve estar ciente que deve juntar o comprovante de depósito 

original nos autos, a ser realizado na boca do caixa, pois não serão 

aceitas cópias, fax, emails, segundas vias, transferências bancárias ou 

depósitos realizados por meio de envelopes, conforme determina a Ordem 

de Serviço nº 07/2012 da Diretoria do Foro da Comarca de Tabaporã/MT, 

datada de 19/07/2012.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52241 Nr: 686-20.2016.811.0108

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Município de Tapurah

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 12537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito Administrativo 686-20.2016.811.0108

Código: 52241

Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de valores supostamente recolhidos 

indevidamente pelas guias nº 45869, 48189, 45885, 48198, 45870, 48197, 

48183, 45894, 48196, 45879, formulado por do Ofício n. 19/2016/JUR, 

advindo da assessoria jurídica da Prefeitura do Município de Tapurah-MT.

Alega a requerente que procedeu com o recolhimento das referidas guias, 

fazendo constar que se trataria de certidão de 2ª instância, quando na 

verdade, o que se busca são certidões de 1ª instância.

 É o relatório

 DECIDO

De proêmio, verifica-se que o meio eleito pela requerente é inadequado, 

eis que trata-se de mero ofício dirigido à Gestora do Fórum, ao passo que 

se trata de matéria que deve ser apreciada por esta Magistrada, mediante 

procedimento administrativo, o qual inicia-se por petição dirigida ao Juízo 

Diretor do Foro.

Ademais, as fls. 05 a 13, constam as guias que se pretende a restituição, 

cujos recolhimento foram feitos equivocadamente referente certidões de 

2ª Instância, mas que no entanto, não consta comprovação nos autos que 

as certidões não tenham sido expedidas.

 Outrossim, ao analisar as guias anexadas aos autos, verifica-se que 

estas foram emitidas tendo como pagante terceiro estranho aos autos, 

pois consta nas guias como pagante a Colonizadora Tapurah, e não o ora 

o requerente. De modo que, a parte autora se mostra ilegítima para pleitear 

tal restituição.

 Diante do exposto, jugo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

diante da inadequação do meio eleito e da ilegitimidade da parte, com fulcro 

no art. 485, IV e VI, do CPC.

 Sem embargo, diante de indícios de possível irregularidade no pagamento 

das guias acostadas ao feito, extraiam-se cópias dos autos e 

encaminham-nas ao Ministério Público, para em sendo o caso, tomar as 

medidas cabíveis.

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

 Tapurah, 30 de novembro de 2016.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48983 Nr: 1050-26.2015.811.0108

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CIMPAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo José Piveta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:11259/B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 9671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:OAB/MT 13.412-A

 Processo nº. 1050-26.2015.811.0108

Código nº. 48983

Vistos etc.

Tendo em vista que não fora possível a intimação pessoal do requerido, 

até o presente momento, uma vez que a parte autora não recolheu os 

emolumentos necessários para o cumprimento do mandado da carta 

precatória de intimação do réu, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de fevereiro de 2017, às 16h00min.

Façam-se todas as intimações necessárias, expedindo-se o necessário, e 

ressalvo que ambas as partes deverão ser intimadas pessoalmente.

Cumpra-se.

Às providências.

 Tapurah/MT, 06 de dezembro de 2016.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49588 Nr: 1361-17.2015.811.0108
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVA Agro do Brasil - Comércio Importação e 

Exportação de Insumos Agropecuários L

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI, TIRLONI PESSATTO e 

COZER LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte requerente, por meio de seu 

patrono, para no prazo de 10 (dez)dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fl. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50978 Nr: 62-68.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLP, RLP, YFP, JGBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:OAB/MT16.586- B

 CERTIFICO que a justificação do executado as fl.68/72 é tempestiva, 

razão pela qual impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

autora, por seu procurador para manifestação no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54133 Nr: 1705-61.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 10 (dez)dias manifestar interesse em 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51844 Nr: 460-15.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SANTOS DA SILVA, GERALDO 

BRANDÃO BLOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Ismael dos Santos - 

OAB:MT0021747O

 Impulsiono os autos para promover a intimação do procurador do réu 

Geraldo Brandão Bloss para no prazo de 5 dias apresentar memoriais 

finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26722 Nr: 1326-96.2011.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO CASAVECHIA, MARCOS PAULO CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MABONI, Evandro Maboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson de mattos Pereira - 

OAB:8718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053-B

 Vistos etc. Homologo a desistência das testemunhas. Finda a instrução, 

defiro a conversão de alegações orais em memorais escritos. Sai o autor 

intimado para apresentar memorais escritos, com prazo final o dia 01 de 

fevereiro de 2017. Após, sai o advogado dos requeridos intimados para 

apresentar memorais escritos, com início em 02 de fevereiro de 2017 e 

com prazo final 22 de fevereiro de 2017. Por fim, façam os autos 

conclusos para sentença. Saem as partes intimadas. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 16740 Nr: 1429-16.2005.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIO NIEDERMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO DEMARI WEBBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:882

 Processo n.º 1429-16.2005.811.0108

Código n.º 16740

Vara Única

Vistos etc.

Tendo em vista a petição encartada à fl. 377, DEFIRO o pedido, e 

determino a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Por oportuno, determino o cancelamento da audiência designada nos 

autos, devendo ser retirada da pauta de audiências.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Tapurah/MT, 07 de dezembro de 2016.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21163 Nr: 568-25.2008.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDO, NLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 13461-A, TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:OAB/MT 13.412-A, Vinicius Diogo Schirmer De Paula - 

OAB:15079

 Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até 

que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta negativa, desde já 

DETERMINO a busca pelo sistema RENAJUD, com a finalidade de averiguar 

a existência de veículos automotores em nome do executado e, em caso 

de positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, registrando-se a penhora 

do(s) veículo(s) para garantir o pagamento da dívida objeto da presente 

execução.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá 

ser intimado da penhora.De outro norte, defiro os pedidos de número 3, de 

fls. 1028/1029.Desta forma, determino a expedição de ofício ao 

SPC/SERASA para negativação do nome do requerido em razão do 

inadimplemento do presente crédito alimentício, bem como a expedição de 

certidão judicial de dívida alimentar a fim de compelir o requerido a cumprir 

a obrigação. Oficie-se o Cartório do 2º Ofício desta Comarca, para 

promover o protesto, encaminhando-se em anexo ao ofício, cópia do 

pronunciamento judicial a ser protestada, bem assim, cópia da planilha do 

débito atualizado para constar no protesto, devendo ser informado a este 

juízo o cumprimento desta determinação.Por fim, indefiro o pedido de item 

06, pois, considerando que as pessoas Antônio Brunneta e Aparecida 

Perri Brunneta não fazem parte da relação jurídico-processual, deve a 
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parte providenciar as medidas cabíveis para que estas sejam cientificadas 

do acordo homologado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Tapurah/MT, 07 de dezembro 

de 2016.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46496 Nr: 2103-76.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMBO AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIRLONI PESSATTO e COZER LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA OGLIARI - 

OAB:9744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 

5dias dar prosseguimento ao feito, efetuando o depósito da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 12,90, na conta corrente de 

titularidade da Comarca de Tapurah, agência 4009-6, c/c 9.842-6, Banco 

do Brasil, CNPJ 07.355.578/0001-00, devendo referido pagamento ser 

comprovado nos autos através da via original do comprovante de 

depósito/transferência ou por peticionamento eletrônico – PEA, não 

podendo ser comprovante de entrega de envelope ou depósito de cheque, 

bem como não podendo ser transmitido via fac-símile, a fim de que seja 

cumprido o mandado de intimação de penhora renajud, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52323 Nr: 733-91.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYF ROBERTO TIRLONI, CEZAR ROBERTO 

TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 

5dias dar prosseguimento ao feito, para efetuar o recolhimento das taxas 

e custas processuais de remessa da Carta Precatória ao Juízo Deprecado 

de Juara/MT, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, comprovando-se nos autos 

o efetivo cumprimento para o encaminhamento da deprecada, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52412 Nr: 785-87.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ DELA PRIA, ADRIANO DELA PRIA, 

Pedro Domingos Dala Pria, MARLI DELA PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 

5dias dar prosseguimento ao feito, efetuando o recolhimento das custas 

processuais de remessa da Carta Precatória ao Juízo Deprecado Sorriso, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, comprovando-se nos autos o efetivo 

cumprimento para o encaminhamento da deprecada de citação, sob pena 

de extinção da ação, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47624 Nr: 330-59.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLY PERES BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ussiel Tavares da Silva Filho 

- OAB:OAB/MT 3150-A

 Considerando que o impulsionamento anterior promoveu intimação de 

parte diversa, impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

REQUERIDA, por seu procurador, para no prazo de 10 dias efetuar e 

comprovar nos autos, o pagamento das custas processuais no valor de 

R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 126,29, sob pena de anotação 

de pendências em nome da parte no cartório distribuidor e envio de 

certidão de pendências ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

TJMT para protesto dos valores devidos, nos termos da Instrução 

Normativa 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20970 Nr: 374-25.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASSE & HASSE LTDA., ADMAR HEINZ HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPINA TERMOPLÁSTICOS LTDA - ALO 

SOLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:OAB/MT 

10.093

 Processo n.º 374-25.2008.811.00108

Código n.º 20970

Vara Única

Vistos etc.

Diante do pedido da parte autora de desistência de produção de prova 

pericial, às fls. 245/246, e, considerando que a produção de prova pericial 

foi requerida por ambas as partes, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar se persiste na produção de prova 

pericial, fazendo consignar que os honorários periciais serão arcados 

somente pela parte requerida, sob pena de desistência tácita.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Tapurah/MT, 07 de dezembro de 2016.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53649 Nr: 1417-16.2016.811.0108

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1417-16.2016.811.0108

 Código nº 53649

Juizado Especial

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a procuração acostada à fl. 09v está 

sem assinatura do outorgante, ora querelante. Assim, intime-se o 

querelante para sanar a irregularidade, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Cumpra-se.

Às providências.

Tapurah/MT, 06 de dezembro de 2016.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53060 Nr: 246-64.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE- FUNASA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA MAIA VENTURINI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 dias, nos termos 

item 4.8.15 da CNGC/TJMT, passo a intimar o(a) Ilustre Advogado(a) para 

que proceda a devolução dos mesmos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no prazo de 03 (Três) dias, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59816 Nr: 1272-29.2016.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON RODRIGO DENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:370960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO, 

visto a demonstração documental da mora, pois a parte requerida foi 

notificada pela Notificação Extrajudicial a respeito dos débitos vencidos e 

não pagos.Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, 

depositando-se o bem com o Requente ou com quem por este 

indicado.Cumprida a medida, cite-se a parte requerida para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.Após o decurso do 

prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação da parte 

requerida, não ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, devendo ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito, a fim 

de que se proceda a novo certificado de registro de propriedade em nome 

do credor, ou de terceiro que este indicar, livre de ônus da propriedade 

fiduciária, nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova 

redação da Lei n° 10.931/2004.Cite o devedor, ainda, para querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu 

silêncio, findo o prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Cientifique-a que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que tenha havido pagamento da dívida, 

caso entenda que o pagamento tenha sido feito a maior e deseje 

restituição, tudo nos ditames do §4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com 

a nova redação da Lei n° 10.931/2004.Às providências.

Comarca de Vera

Vara Única

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2017 O(A) Doutor(a) Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz 

Substituto em Substituição Legal e Presidente do Tribunal do Júri da 

Comarca de Vera - MT , na forma da lei etc. F A Z S A B E R , a todos 

quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, neste 

Juízo da Vara Única da Comarca de Vera - MT, foram alistados para 

compor o Corpo de Jurados do ano de 2017, nos termos do artigo 439 do 

Código de Processo Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que deverão 

ser sorteados, para reuniões periódicas do Tribunal do Júri: 1. Adailton 

Siqueira Brito (Fiscal Tributário) - Rua Bolívia, 2278, Bairro: Centro; 2. 

Ademir Lentz (Professor) – Av. Caracas, 2110, Bairro: Centro; 3. Adenir 

Beumer (Comerciante) – Av. Brasil, Pavão Supermercado, Bairro: Centro; 

4. Alessandra Parucci Felix Pereira (Professora) – Rua Bolívia, 2790, 

Bairro: Sol Nascente; 5. Alexssandra A. Silva (Professora) – Rua 

Guatemala, 2867, Bairro Sol Nascente; 6. Alvair Vivian (gerente) - Rua 

Chile, 2700, Bairro: Centro; 7. Ana Paula da Silva – Av. Estados Unidos, 

s/n, Bairro: Centro; 8. Ana Paula Nicoli (Estudante) – Rua Chile, 1600; 9. 

Anderson da Silva Calsavara (Mecânico) – Av. Nicarágua, 2701; 10. 

André Gerstberger (Técnico Administrativo) – Rua Jamaica, 1858, Bairro: 

Centro; 11. André Pereira Mendes (Bancário) – Rua Canadá, 2205, Bairro 

Centro; 12. Andréia Juliane Nissola (Servidora Pública) – Rua Quito, 1516, 

Bairro Sol Nascente; 13. Ângela Maria Jamariquelli Castilho (Professora) – 

Rua Guatemala, 2504, Bairro: Centro; 14. Arlei Danette (Empresário) – Rua 

Chile, 1721; 15. Carlise Panosso Sales – Rua Enio Pipino, 100, Bairro: 

Centro; 16. Celeni Maria Dalbosco (Balconista) – Rua Chile, 2974, Bairro: 

Centro; 17. Clarice Scheit Calgaro (Professora) - Av. Estados Unidos, 

2415, Bairro: Centro; 18. Claudenir Correa (Vigilante) - Rua Guatemala, 

3066, Bairro Sol Nascente; 19. Claudia Helena Beumer Pereira 

(Comerciante) - Av. Padre Antônio, 2094; 20. Claudio Marculino da Silva 

(Vigia) – Rua José Antônio Bueno, 971, Bairro Princesa Isabel; 21. Claudio 

Prante (Comerciante) – Av. Manágua, s/n, Bairro: Centro; 22. Claudio 

Souza da Silva (Comerciante) Av. Brasil, Drogaria Confiança; 23. Cristiano 

José Nicolli – Rua Chile, 1600, Bairro: Centro; 24. Cristina Alves dos 

Santos (Zeladora) – Chácara Jussara, Bairro: Centro; 25. Daiane de 

Oliveira Silva (Merendeira) – Rua Buenos Aires, 1349, Bairro Esperança II; 

26. Dalva Palmeiras dos Santos (Merendeira) – Av. Nicarágua, 2974, 

Bairro: Sol Nascente; 27. Débora Farias Peixoto (Professora) – Rua 

Havana, 1195, Bairro: Sol Nascente; 28. Eda Radin Primon (Monitora) – 

Rua Bolívia, 2625, Bairro: Centro; 29. Edelcio Pereira de Souza 

(Comerciante) – Av. Otawa, 1433; 30. Eder Alves Pereira (Professor) – 

Rua Costa Rica, 1752, Bairro: Centro; 31. Edinei de Carvalho Simphroni 

(Professor) – Rua Montevideo, 2143, Bairro: Centro; 32. Edinéia Schenkel 

(do lar) – Rua Bolívia, 2222, Bairro: Centro; 33. Elci Teresinha Fioravanço 

(Professora) – Rua Haiti, 2475, Bairro: Centro ; 34. Elenize Depine de 

Oliveira (Psicopedagoga) Av. Estados Unidos, 1497, Bairro: Esperança; 

35. Eliane Nemerski Guaragni (comerciante) Av. Brasil, 3019, Bairro: 

Centro; 36. Elias de Souza Silva (Comerciante) - Av. Estados Unidos s/n – 

Mini Mercado Neci, Bairro: Centro; 37. Eliseu Souza Vieira (Professor) – 

Rua Venezuela, s/n, Bairro: Centro; 38. Eloi Luiz Becker (Comerciante) – 

Av. Brasil, Becker Bike e Motos, Bairro: centro; 39. Enilza Dias de Oliveira 

(Balconista) – Rua Venezuela, 2233, Bairro: Centro; 40. Erivan Carlos 

Ferreira (Bancário) - Rua Chile, 1493, Bairro Esperança; 41. Eva Caetano 

dos Santos (Professora) – Av. Estados Unidos, Bairro: Centro 42. 

Ewerton Gustavo Mohr (comerciante) –Av. Caracas, 1326, Bairro: Sol 

Nascente; 43. Fábia Pereira Ortega (Contadora) – Av. Estados Unidos, 

1902, Bairro: Centro; 44. Genésio Odilon Zucchi (Comerciante) – Av. 

Brasil, 2671, Bairro: Centro; 45. Gilberto Laske (Servidor Público) - Rua 

Bolívia, 1799, Bairro: Centro; 46. Gracieli dos Santos Ribeiro (Caixa) – Rua 

Paraguai, 1105, Bairro: Centro; 47. Hildegard E. Schoereder (Professor) - 

Rua Rotary, 1680, Cohab Vida Nova; 48. Iglésia A. Frey Friedrich 

(Professor) – Rua Bogotá, esq. Rua Guatemala, s/n, Bairro: Centro; 49. 

Inês Zamboni (do lar) – Rua Bolívia, 2489, Bairro: Centro; 50. João Carlos 

Rossato (Professor) – Av. Brasil, Bairro: Centro; 51. José Egberto D. 

Ferreira (Vigia) – Av. Brasil, s/n, Bairro: Centro; 52. José Luiz Hochscheidt 

(Comerciante) – Av. Brasil, JL Motos, Bairro: Centro; 53. Juliana Schaedler 

(Professora) – Av. Managua, 2160, Bairro: Centro; 54. Juliano Augusto 

Donatti (Comerciante) – Rua Costa Rica, 305, Bairro: Centro; 55. Laudiceia 

Lopes Matias (Professora) – Rua Porto Príncipe, 1363, Bairro Esperança; 

56. Leandra Kronbauer (Balconista) – Rua Bolívia, 2249, Bairro: Centro; 

57. Livia Cristina Friedrich (Professora) Rua Belize, 1083, Conj. 

Habitacional; 58. Lourival Aparecido de Souza (Eletricista) – Av. La Paz, 

1496; 59. Luciangela Rodas Correia (Professora) AV. Manágua s/n, 

Bairro: Centro; 60. Luciene Neres (Conselheira) – Rua Peru, 2882, Bairro: 
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Centro; 61. Lucinei Marques Rezende (Professor) – Rua Inês Girardello, 

1700, Bairro Vida Nova; 62. Luziane Aparecida Ribeiro – Av. Managua, 

2012, Bairro: Centro; 63. Manoel de Oliveira Barreto (Pastor) Rua Santiago, 

1385, Bairro: Centro; 64. Marcos Antônio A. Novo (Professor) – Rua 

Uruguai, 1256, Bairro: Sol Nascente; 65. Maria Aparecida Marchetti 

(Agricultora) – Rua Porto Príncipe, 1500; 66. Maria Benassi Av. Brasil, 573, 

Bairro: Centro; 67. Maria Emília de Deus da Silva ( Assistente Social) – Av. 

Porto Rico, 1485, Bairro: Esperança; 68. Maria José Alves de Freitas 

(Professora) – Av. Porto Rico, 1933, Bairro: Centro; 69. Maria Martina 

Roos (Comerciante) – Av. Brasil, Clamara Confecções, Bairro: Centro; 70. 

Marli Antunes – Av. Estados Unidos, 3006, Bairro: Centro; 71. Marli 

Antunes da Silva – Rua Managua, s/n, Bairro: Centro; 72. Marta Rejane N. 

Monquelate (Professora) – Av. Estados Unidos, 450, Bairro: Esperança; 

73. Milton Luiz dos Santos (Padeiro) – Rua Chile, 1183, Bairro: Centro; 74. 

Neusa Beatriz Berti (Professora) – Rua Costa Rica, 1736, Bairro: Centro; 

75. Nilwan Muller Aparecido Casa Santa (Bancário) Av. Estados Unidos, 

2882, Bairro Sol Nascente; 76. Olavo Friedrich (Comerciante) Posto Jore; 

77. Paula Beatriz Hoffmann (estudante) - Rua Belize, 1009, Bairro: Enio 

Pepino; 78. Paulo Cesar Seibel (Produtor Rural) – Av. Padre Antonio, 1372; 

79. Paulo Eugênio Ficagna (Chapeador) – Av. Brasil, 3010; 80. Pedro 

Juchen (Comerciante) – Av. Brasil, 2390, Bairro: Centro; 81. Rafael Bilibio 

(Produtor Rural) – Av. Padre Antônio, 1398; 82. Raquel França do 

Nascimento (professora) Rua Chile s/n, Bairro: Esperança; 83. Renata de 

Lima Dias ( Professora) – Rua Bogotá, 2124 – Bairro: Centro; 84. Rodrigo 

Heemann (Comerciante) – Av. Brasil, Ideal Supermercados, Centro; 85. 

Rosamar Machado Novo (Professora) – Rua Uruguai, 1256, Bairro: Sol 

Nascente; 86. Rosane Arruda Wenzel (Pedagoga) – Av. Estados Unidos, 

3035, Bairro: Sol Nascente; 87. Shirles Raimundo da Silva (Servidora 

Pública) – Rua 01, s/n, Bairro: Vila Nova; 88. Sidelis Inês Thomás (Agente 

Comunitário de Saúde) – Rua Porto Princípe, 2106, Bairro: Esperança; 89. 

Silvania Hohensee (Secretária) – Rua Montevideo, 2337; 90. Simone 

Ficagna (Agricultora) – Av. Padre Antônio, 1810, Bairro: Centro; 91. 

Sylvania Deliny dos Santos (Caixa) – Av. Estados Unidos, 2233, Bairro: 

Centro; 92. Tania Regina Vaniski (Auxiliar Administrativo) – Rua Rotary 

Internacional, 1640, Bairro: Vida Nova; 93. Valdirene Carminatti de Araújo 

(Secretária) Rua Chile esq. Com Rua Quito, 2959, Bairro: Sol Nascente; 94. 

Vidimar Siliprandi (Produtor Rural) Av. Manágua, 1532; 95. Vilma de Jesus 

C. Kobayasti (Professora) – Rua Santiago, 1686, Bairro: Centro; Eu, Paula 

de Sá Pereira, que o digitei. Vera - MT, 9 de dezembro de 2016. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz Subst. Presidente do Tribunal do Júri

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111807 Nr: 1151-47.2016.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDES MARQUES - 

OAB:RS 48104, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, solicitamos a INTIMAÇÃO da parte AUTORA para depositar o valor 

correspondente às diligências efetuadas por estes dois oficiais, no valor 

total de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), cujo numerário deverá ser 

depositado no Banco do Brasil, Agência 4814-3, Conta Corrente 32.397-7, 

Favorecido: Fórum de Vera – Oficiais - CNPJ 07.383.440/0001-14, 

identificado com o Código 111807 e o respectivo comprovante juntado aos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68035 Nr: 921-83.2008.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL COMERCIO E REPESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI, LEILA BEATRIZ 

NICOLI, CRISTIANO JOSÉ NICOLI, ANA PAULA NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimação dos Advogados das partes, para no prazo legal manifestarem a 

respeito do Laudo da Avaliação juntado às fls 392/405.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 110537 Nr: 669-02.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para depositar o valor correspondente às 

diligências efetuadas por estes dois oficiais, no valor total de R$ 180,00 

(cento e oitenta reais), cujo numerário deverá ser depositado no Banco do 

Brasil, Agência 4814-3, Conta Corrente 32.397-7, Favorecido: Fórum de 

Vera – Oficiais - CNPJ 07.383.440/0001-14, identificado com o Código 

110537 e o respectivo comprovante juntado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68613 Nr: 160-18.2009.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10718/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:MT/15.326

 Nos termos da legislação vigente, Intimo o Advogado JIANCARLO 

LEOBET, para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceder a 

devolução dos autos em Cartório, sob pena de busca e apreensão e 

demais sanções cabíveis à espécie.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112648 Nr: 1495-28.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENETIPORC DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIELI VIEIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INA GRAMKOW - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte Autora para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), para cumprimento do mandado de citação, devendo ser depositado 

na conta corrente nº 32.397-7, agência Nº 4814-3, Banco do Brasil S/A, 

em nome de Fórum Vera - Escrivania , cujo código identificador é o código 

dos presentes autos ou a numeração única dos mesmos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112577 Nr: 1463-23.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE REIS CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:370960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão/citação, no valor de R$15,00 (quinze reais) , devendo ser 

depositado na conta corrente nº 32.397-7, agência Nº 4814-3, Banco do 

Brasil S/A, em nome de Fórum Vera - Escrivania , cujo código identificador 

é o código ou a numeração única dos autos.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106507 Nr: 884-12.2015.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B, JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimar os Advogados das partes do inteiro teor da decisão a seguir 

transcrita: Vistos etc.

 Diante da readequação da pauta de audiências deste Magistrado, 

redesigno a solenidade antes designada, para o dia 19 de abril de 2017 às 

10:00 horas.

 Intimem-se. Ciência ao MPE.

 Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLÍDER 
 

EDITAL N.º 018/2016-CA 
 
O Dr. Walter Tomaz da Costa, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Colíder, 
em substituição legal, no uso de suas atribuições e etc.  
 
Considerando o Edital nº 014/2012/GSCP de 16.06.2012, do Egrégio Tribunal de 
Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.05.2012 e 
c.c. Edital nº 017/2016-CA deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça 
Eletrônico nº 9898, em 16/11/2016, concernente a abertura de Processo Seletivo 
para Estágio Curricular Remunerado nível médio para o Fórum da Comarca de 
Colíder, pelo presente edital torno pública a relação definitiva dos candidatos que 
tiveram suas inscrições deferidas, devendo ser observado o seguinte:  
 
1) A prova do exame de seleção será aplicada a todos os candidatos que tiveram suas 
inscrições deferidas, no dia 22 de janeiro de 2017, no período das 09h às 12h, na 
Faculdade de Colíder - FACIDER, sito à Avenida Senador Júlio Campos, n. 995, 
Loteamento Trevo, CEP: 78500-000, Colíder/MT.  
 
2) O candidato deverá apresentar-se para a prova munido de documento de identidade 
original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente azul ou preta, 
com antecedência de trinta minutos do início da prova.  
 

Inscrições de Nível Médio: 
 

Inscrição Nome do Candidato RG Situação 
01 Daniele Martins Doria  2651568-7 Deferida 
02 Lucian Junior Sousa Alves  38259532-4 Deferida 
03 Dara Elisa da Silva Neves  --- Indeferida 
04 Larissa Pires Santos  2729703-9 Deferida 
05 André Vinicius Paixão Santos  2931463-1 Deferida 
06 Hevillyn Aragão Pinheiro  2734170-4 Deferida 
07 Maria Luiza Nunes de Oliveira Constantino  37665023-0 Deferida 
08 Gabriela Saran Gonçalves  2650586-0 Deferida 
09 Pedro Henrique Faria da Costa  2701766-4 Deferida 
10 Paulo Henrique Faria da Costa  2883446-1 Deferida 
11 Joice de Souza Engster  2530228-0 Deferida 
12 Jéssica Silva Marcolino  2523708-0 Deferida 
13 Beatriz de Oliveira  2994668-9 Deferida 
14 Thaysla Valeska Pereira  2936763-8 Deferida 
15 Bruna Carolina Lanton da Silva  2793918-9 Deferida 
16 Carine Nascimento Silva Ferreira  2945528-6 Deferida 
17 Gabrieli Smidt Fonseca  3047194-0 Deferida 
18 Wagner Antônio Pereira Coutinho  2307025-0 Deferida 
19 Fabiana Souza Floriano  2812128-7 Deferida 
20 Thais Aparecida de Oliveira  2580238-0 Deferida 
21 Amanda Louernção da Mata  2936762-0 Deferida 
22 Juliana Guimarães Bastos  3022322-9 Deferida 
23 Maicon Douglas da Cunha Alves  2644223-0 Deferida 
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24 Kaoany da Silva Ribeiro  2606238-0 Deferida 
25 Vinicius Gabriel de Oliveira Alves de Alencar  2368136-5 Deferida 
26 Lucas da Silva Barreto  2716521-3 Deferida 
27 André Maniezzo Pina  2188295-5 Deferida 
28 Wellen Fernanda de Souza  2956910-9 Deferida 
29 Thais Araujo Rocha  2833751-4 Deferida 
30 Marcella Amabili de Oliveira Santos  2658357-7 Deferida 
31 Thalia Pereira dos Santos  2873957-4 Deferida 
32 Oseias Muniz Luz dos Santos  2849308-7 Deferida 
33 Osias Muniz Luz dos Santos  2849301-0 Deferida 
34 Cladisson Ferreira Milheiro  13234453-1 Deferida 
35 Clara Nycole Norberto de Arruda Silva  2138586-6 Deferida 
36 Wilton Aparecido Araujo de Lima  2690695-3 Deferida 
37 Fabricio Falcieri Alves  2979978-3 Deferida 
38 Gabriel Junior Lemes do Nascimento  2359061-0 Deferida 
39 Valquiria da Rocha Pinheiro  2667522-6 Deferida 
40 Maicon Rodriguês Jacovozzi  054791191-25 Deferida 
41 Gabrielly Andrade de Jesus  291820-3 Deferida 
42 Pedro Antônio Mariano  2991706-9 Deferida 
43 Matheus Henrique Alves Araújo  2646073-4 Deferida 
44 Bruno Souza Soares  2523758-6 Deferida 
45 Douglas Michel da Silva  2908740-6 Deferida 
46 Isabelly Frigeri  2831292-9 Deferida 
47 Ana Cláudia Ribeiro Florêncio  2716516-7 Deferida 
48 Josiele Bernardo  2061464-0 Deferida 
49 Henrique Fernandes de Oliveira  2690878-6 Deferida 
50 Kayk Adrian dos Santos Alves  2706620-7 Deferida 
51 Lucas da Rocha Pinheiro  2667520-0 Deferida 
52 Bruno Wender Oliveira Silva  2772336-4 Deferida 
53 Felipe Alves Pessoa  2701737-0 Deferida 
54 Rafael Pelissari Trevisan  2830956-1 Deferida 
55 Aline dos Santos Mesquita  2681092-1 Deferida 
56 Larissa Batista Fonseca  3020075-0 Deferida 
57 Pâmela Pereira Alves  50012895-9 Deferida 
58 Vanessa Peixoto Viana  2713700-7 Deferida 
59 Maycon Kauãn Dinati de Souza  2701714-1 Deferida 
60 Gabriella Morais da Silva Pereira  2894572-7 Deferida 
61 João Mizael Ferreira Sampaio  2827196-3 Deferida 
62 Marcos Douglas Souza Gonçalves  2382358-5 Deferida 
63 Leidiane Cristina de Paula Garcia  2811987-8 Deferida 
64 Viviane Garcez Laurindo  2882511-0 Deferida 
65 Enye Caroline de Jesus Lima  3180224-6 Deferida 
66 Pedro Henrique Luque de Pina  2894297-3 Deferida 
67 Kawane Cristine Guero  2606381-6 Deferida 
68 Douglas da Silva Araújo  2943978-7 Deferida 
69 Wallison Soares da Silva  --- Indeferida 
70 Joabe Granvile Soares  2454323-3 Deferida 
71 Taiane Rafaela Mangolim  2690868-9 Deferida 
72 Dieny Alves dos Santos  2931432-1 Deferida 
73 Elizeu Martins  029352822005-4 Deferida 
74 Yuri Junyaglas Saldino  2834023-0 Deferida 
75 Nathalia Caroline Firbida Soares  2490431-7 Deferida 
76 Bruno Dutra Maciel Silva  20322035-3 Deferida 
77 Ana Paula Oliveira Alves  2927111-8 Deferida 
78 Micaele de Azevedo da Silva  2881149-6 Deferida 
79 Jhuli Elen da Silva  2526951-8 Deferida 
80 Angélica Aparecida Soares Molinari  2771243-6 Deferida 
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81 Giovanna Caroline Pereira  2922671-6 Deferida 
82 Rudilene Alves Mateus  3048911-3 Deferida 
83 Matheus Silva Santos  2860783-0 Deferida 
84 Marina Signorini Castilho  2812026-4 Deferida 
85 Caroline da Silva Lima  2015860-2 Deferida 
86 Rian Almiro de Souza Floriano  2606325-5 Deferida 
87 Cintia Carolina de Oliveira Pinheiro  2834043-4 Deferida 
88 Flavia de Oliveira Valeria  2690681-3 Deferida 
89 Edilaine Menez Fiolane  2891598-4 Deferida 
90 Carlos Alexandre da Silva  2503373-5 Deferida 
91 Emanuelly Beatriz de Oliveira Souza  2942491-7 Deferida 
92 Paulo Roberto de Araújo Simoni  2945464-6 Deferida 
93 Rainiely Miranda Ribeiro  2863104-8 Deferida 
94 Renata Ranieli de Sá  2718554-0 Deferida 
95 Bianca Teixeira Paulino Pereira  3045030-6 Deferida 
96 Carlos Matheus de Oliveira  2881933-0 Deferida 
97 Cawane Brunelli da Silva Bueno  2306903-1 Deferida 
98 Gabriel Gomes da Silva  2453469-2 Deferida 
99 Rayana Araújo de Paula  2832371-8 Deferida 
100 Valéria Barbosa Jacques  2454243-1 Deferida 
101 Wesley Pereira Conceição  2811903-7 Deferida 
102 Gabrielhe da Silva  2832166-9 Deferida 
103 Nathan Junior da Silva Barbieri  2985588-8 Deferida 
104 Alex Bruno Lenhard Weisemann  2713237-4 Deferida 
105 Yasmin Photyra Souza Chupel  2931439-9 Deferida 
106 Queila Carine Alencar Santana  2729727-6 Deferida 
107 Caroline Alves Bomfim  2608869-0 Deferida 
108 Gessica Aparecida Ribeiro  2895243-0 Deferida 
109 Eloisa Ramos Izidorio  2936822-7 Deferida 
110 Larissa Benicio de Almeida Saboia  2898749-7 Deferida 
111 Rafaela Luana da Silva  2912173-6 Deferida 
112 Douglas de Souza Alves  2811976-2 Deferida 
113 João Vitor Santos do Carmo  3051125-9 Deferida 
114 Carla Rayane de Menezes Rigo  2716510-8 Deferida 
115 Heron Rhusyvel Silva Cajueiro Santos  2882497-0 Deferida 
116 Stefani Cardoso Ferreira  2395052-8 Deferida 
117 Ana Gabriela de Magalhães Marcondes  3001305-4 Deferida 
118 Nayara Silva Oliveira  --- Indeferida 
119 Lara Carol Matos Nascimento  2241120-8 Deferida 
120 Maria Gabrieli Matos dos Santos  3000860-3 Deferida 
121 Kelen Nane da Silva Barbosa  2870582-3 Deferida 
122 Juliana Aparecida Ponciano  2523657-1 Deferida 
123 Eliara Gabriele de Santana  2832370-0 Deferida 
124 Ruan Pablo Franco Tauffer  2861316-3 Deferida 
125 Amanda Kawany Souza  2772616-9 Deferida 
126 Gabrielly Feliciano Fistarol  2701968-3 Deferida 
127 Karine Bernardo Ferreira  2936503-1 Deferida 
128 Carolina Afonso Fidelis  2869316-7 Deferida 
129 Fabiula Thais Lopes  2454178-8 Deferida 
130 Yasmim do Carmo Silva Gonçalves  2572854-7 Deferida 
131 Andriely Matias Rodrigues Peixoto  2685446-5 Deferida 
132 Dhebora Alves Torres  2749033-5 Deferida 
133 Mikaely de Oliveira da Rosa  2931468-2 Deferida 
134 Lauynny Rafaela Marques Sandri  2931437-2 Deferida 
135 Diego dos Santos Silva  2894544-1 Deferida 
136 Vanessa de Lima Dapper  2854983-0 Deferida 
137 Aline Gabriele Mafra  2505586-0 Deferida 
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138 Welley Guedes da Silva Janbob  2918939-0 Deferida 
139 Renato José da Silva  5299826-9 Deferida 
140 Leticia Souza Nicacio  --- Indeferida 
141 Thiago Toth Leme  2931431-3 Deferida 
142 Vitoria Rodrigues dos Santos  2670614-8 Deferida 
143 Gustavo Sampaio da Silva  2651575-0 Deferida 
144 Keslley Teodoro de Oliveira Peres  2918984-5 Deferida 

 
3) O candidato que pretender interpor recurso em relação ao indeferimento de inscrição 
deverá apresentá-lo nos dias 14 e 15 de dezembro de 2016, das 12:00 às 18:00h na 
Central de Administração do Fórum de Colíder;  
 
4) Para recorrer, o candidato deverá se utilizar de formulário a ser disponibilizado pela 
Central de Administração do Fórum da Comarca de Colíder.  
 
5) O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.  
 
6) Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio 
além do previsto.  
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico.  
 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Colíder, Estado de Mato Grosso, aos 08 
(oito) dias do mês de dezembro (12) de dois mil e dezesseis (2016). Eu, (Douglas F. 
Corsini) Gestor Administrativo II, que o digitei e assino.  
 
WALTER TOMAZ DA COSTA  
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA UBIRATÃ 
 
PORTARIA Nº55/2016-DFNU 
 
 
A EXMA. SRª. DRª. MARINA CARLOS FRANÇA – 
MMª. JUÍZA SUBSTITUTA DIRETORA DO FORO 
DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ, ESTADO DE 
MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, 

 
CONSIDERANDO a publicação da Lei Complementar 

n.º 228, em 09/12/2005, que alterou a redação do Art. 231, da Lei n.º 4.964/85 (COJE), 
passando o recesso forense a compreender o período entre 20 de dezembro a 06 de 
janeiro;  

 

CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 232, da Lei n.º 
4.964/85(COJE). 

 

CONSIDERANDO a Portaria n. 661/2016-PRES, que 
trata do horário de expediente de suas unidades e a jornada de trabalho dos servidores, 
no período do recesso forense entre o dia 20 de dezembro a 6 de janeiro; 

 

CONSIDERANDO que a Portaria n. 671/2016-PRES, 
estabelece a escala de plantão judicial dos Juízes de Direito e Substitutos da Comarca do 
Estado de Mato Grosso,  

 

CONSIDERANDO o teor do Provimento n.º 18/2016-
CM, que DETERMINA a suspensão dos prazos processuais; e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o 
plantão judiciário da Comarca de Nova Ubiratã, no período do recesso forense 
(20/12/2016 a 6/1/2017).    

                                                                                                                             

RESOLVE: 
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Art. 1º - Comunicar que, durante o período de recesso, o 
serviço de plantão judiciário destinar-se-á, exclusivamente, ao recebimento, 
conhecimento ou decisão das matérias urgentes elencadas no item 1.7.8, da CNGC.  

 

Art. 2º - Comunicar, em consonância com a Portaria nº 
661/2016-PRES, que o horário de atendimento no Fórum de Nova Ubiratã, durante o 
recesso forense, no período compreendido de 20/12/2011 a 06/01/2012, será das 13 às 
18 horas. 

 

Art. 3º - Comunicar, em consonância com a Portaria nº 
769/2015/PRES, que o plantão de Juízes Substitutos e de Direito da comarca se dará da 
seguinte forma: 

 
Início Término  

15H do dia 19.12.2016 19h do dia 28.12.2016 Dr. JACOB SAUER 

19h do dia 28.12.2016 12h do dia 07.01.2017 Drª. MARINA CARLOS FRANÇA 

 
Art. 4º - Escalar para os dias 19.12.2016 a 21/12/2016 o 

Sr. RENATO VIEIRA FARIA, para os dias 22/12/2016 a 25/12/2016 a Sr.ª SOLANGE 
LEMOS DA ROSA, para os dias 26.12.2016 a 30.12.2016 o Sr. JORIEL XAVIER DE 
CAMPOR, para os dias 31.12.2016 a 01.01.2017 a Sr.ª MARAÍZA MARIA MARCON 
CURVO; para os dias 02.01.2016 a 06.01.2016 o Sr. EURICLES MÁRIO DA SILVA 
JUNIOR; como servidores plantonistas. 

 
Art. 5º - Escalar para os dias 19.12.2016 a 25.12.2016 o 

Sr. LOURENÇO FERREIRA LEITE, para os dias 26.12.2016 a 06.01.2017 o Sr. 
EDERSON PIPPUS FERREIRA, como oficiais de justiça plantonistas. 
  

Art. 6º - Informar, para fins de contato, os telefones dos 
servidores judiciárias e oficiais de justiça plantonistas desta Comarca, a saber: 
 

I – CONTATO SERVIDOR PLANTONISTA 
 

Nome Telefone (s) 
Renato Vieira Faria 65 9 9987-4777 
Solange Lemos da Rosa 66 9 9928-0978 
Joriel Xavier de Campos 65 9 8409-0709 
Maraíza Maria Marcon Curvo 65 9 9902-8302 
Euricles Mario da Silva Junior 66 9 9924-9055  
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II - OFICIAIS DE JUSTIÇA 
 

Nome Telefone(s) 
Lourenço Ferreira Leite 66 9637-4428 
Ederson Pippus Ferreira 65 9688-2800 

 

 

Art. 7º - Esta portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em contrário. 

 

Art. 8º - Remeta-se cópia ao egrégio Conselho da 
Magistratura, egrégia Corregedoria Geral da Justiça, Ministério Público, Secretaria da 
Vara Única, OAB – 17ª Subseção de Mato Grosso, Defensoria Pública, Delegacia 
Municipal de Polícia Judiciária Civil e ao 2º Pelotão de Polícia Militar de Nova 
Ubiratã/MT.  

 
Publique-se. Registre-se. Cientifique-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. 
 
Nova Ubiratã/MT, 05 de dezembro de 2016. 

 
 
Marina Carlos França 

              Juíza Substituta Diretora do Foro 
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