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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: 1000611-73.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - 22165-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA GUARNIERI COLOMBO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000611-73.2016.8.11.0007 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Advogado(s) do reclamante: FABIULA 

MULLER RÉU: LUCIA GUARNIERI COLOMBO Vistos. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por Banco do Brasil S.A. em face de e Lucia Guarnieri 

Colombo, com lastro na Nota de Crédito Rural n.º 21/03627-6, no valor 

originário de e R$ 5.958,23 (cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e 

vinte e três centavos). Aduz que o requerido deixou de honrar suas 

obrigações, estando em mora que acarreta o débito de a R$ 13.124,19 

(treze mil cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos), atualizado 

monetariamente até a data de 30/09/2016. A decisão de ID 3244953 

ordenou a emenda à inicial, a fim de que se integrasse a qualificação das 

partes, especial quanto ao e-mail da parte requerida e do CEP da parte 

autora. Sobreveio a emenda à inicial no movimento de ID 4501638, porém 

intempestivamente, consoante atesta a certidão de ID 4504655. Vieram-me 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por Banco do Brasil S.A. em face de e Lucia Guarnieri 

Colombo, com lastro na Nota de Crédito Rural n.º 21/03627-6, no valor 

originário de e R$ 5.958,23 (cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e 

vinte e três centavos). Haja vista que o caso vertente rege-se pelo 

Procedimento Comum, a peça inaugural deve preencher os requisitos 

elencados no art. 319, do Código de Processo Civil, o qual preleciona: “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; (...)” Em decorrência do que preceitua o 

dispositivo normativo acima transcrito, diante do que preconiza o art. 321, 

do código adjetivo civil, ordenou-se a emenda à inicial, determinando-se a 

integração da qualificação das partes quanto ao CEP do Requerente e o 

e-mail da parte Requerida. Tais informações são fundamentais para que 

as partes sejam intimadas pessoalmente em situações como, v.g. àquela 

descrita no §1º, do art. 485, do CPC, sejam por via postal ou por meio 

eletrônico. Apesar de apresentada a referida emenda à inicial, esta se deu 

após o decurso do prazo legal, ensejando a aplicação do parágrafo único, 

do art. 321, do CPC, que assim preleciona: “Art. 321. O juiz, ao verificar 

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

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Pois bem. Neste sentido, a 

decisão que determinou a emenda à inicial (ID 3244953) consignou que o 

não cumprimento da ordem acarretaria o indeferimento da petição inicial, 

senão vejamos: “Ante o exposto, com lastro no art. 321, do CPC, 

DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a qualificação da parte requerida observe fielmente o art. 319, II, do 

código adjetivo civil, principalmente quanto o endereço eletrônico, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, do 

CPC) e ainda, o endereço completo da parte autora (CEP).” Nesta senda, 

haja vista que devidamente certificado que a emenda à inicial fora 

concretizada intempestivamente, o indeferimento da petição inicial é 

medida impositiva. Dessarte, com fulcro no parágrafo único, do art. 321, 

c/c o inciso I, do art. 485, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas já recolhidas. Sem honorários advocatícios, eis que não 

houve estabilização da lide. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as devidas cautelas. Alta Floresta, 19 de dezembro de 2016. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001375-59.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - 0014474-S/MT (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - 11206-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001375-59.2016.8.11.0007 

AUTOR: MARIA RITA MARQUES DA SILVA Advogado(s) do reclamante: 

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE RENATO 

SALICIO FABIANO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por 

Invalidez c/c Pedido de Restabelecimento de Auxílio-Doença e Tutela 

Provisória de Urgência proposta por Maria Rita Marques da Silva em face 

do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, com o escopo de obter 

benefício previdenciário que lhe fora negado na seara administrativa. 

Porém, analisando a exordial, vislumbro que não se observou o que dispõe 

o art. 319, inciso II, do CPC, no que se refere ao CNPJ e ao endereço 

eletrônico da Autarquia Requerida. A indicação do endereço eletrônico 

das partes litigantes assume expressiva importância perante atual Código 

de Processo Civil, visto que os atos processuais de comunicação serão 

efetivados, preferencialmente, por via eletrônica, em seus seguintes 

termos: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei.” Ainda, a maior parte da documentação 

acostada digitalmente encontra-se orientada inversamente (de cabeça 

para baixo), o que dificulta a análise de seu conteúdo. Ante o exposto, 

com lastro no art. 321, do CPC, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a qualificação das partes observe 

fielmente o art. 319, II, do código adjetivo civil, principalmente quanto o 

endereço eletrônico da AUTARQUIA REQUERIDA e a indicação de seu 

CNPJ, bem como sejam juntados novamente os documentos digitais de 

forma escorreita, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo 

único, do art. 321, do CPC). Intime-se. Alta Floresta, 19 de dezembro de 

2016. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001364-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - 11206-B/MT 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - 0014474-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001364-30.2016.8.11.0007 

AUTOR: IZABEL PEREIRA DA SILVA Advogado(s) do reclamante: ANA 

PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE RENATO SALICIO 

FABIANO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos. Trata-se de Ação Ordinária proposta por IZABEL PEREIRA DA 

SILVA em face do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, com o 

escopo de obter benefício previdenciário que lhe fora negado na seara 

administrativa. Porém, analisando a exordial, vislumbro que não se 

observou o que dispõe o art. 319, inciso II, do CPC, no que se refere ao 

endereço eletrônico da Autarquia Requerida. A indicação do endereço 
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eletrônico das partes litigantes assume expressiva importância perante 

atual Código de Processo Civil, visto que os atos processuais de 

comunicação serão efetivados, preferencialmente, por via eletrônica, em 

seus seguintes termos: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que 

possível, por meio eletrônico, na forma da lei.” Ainda, parte da 

documentação acostada digitalmente encontra-se orientada inversamente 

(de cabeça para baixo), o que dificulta a análise de seu conteúdo. Ante o 

exposto, com lastro no art. 321, do CPC, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a qualificação das partes 

observe fielmente o art. 319, II, do código adjetivo civil, principalmente 

quanto o endereço eletrônico da AUTARQUIA REQUERIDA, bem como 

sejam juntados novamente os documentos digitais de forma escorreita, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, 

do CPC). Intime-se. Alta Floresta, 19 de dezembro de 2016. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001364-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - 11206-B/MT 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - 0014474-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001364-30.2016.8.11.0007 

AUTOR: IZABEL PEREIRA DA SILVA Advogado(s) do reclamante: ANA 

PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE RENATO SALICIO 

FABIANO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos. Trata-se de Ação Ordinária proposta por IZABEL PEREIRA DA 

SILVA em face do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, com o 

escopo de obter benefício previdenciário que lhe fora negado na seara 

administrativa. Porém, analisando a exordial, vislumbro que não se 

observou o que dispõe o art. 319, inciso II, do CPC, no que se refere ao 

endereço eletrônico da Autarquia Requerida. A indicação do endereço 

eletrônico das partes litigantes assume expressiva importância perante 

atual Código de Processo Civil, visto que os atos processuais de 

comunicação serão efetivados, preferencialmente, por via eletrônica, em 

seus seguintes termos: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que 

possível, por meio eletrônico, na forma da lei.” Ainda, parte da 

documentação acostada digitalmente encontra-se orientada inversamente 

(de cabeça para baixo), o que dificulta a análise de seu conteúdo. Ante o 

exposto, com lastro no art. 321, do CPC, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a qualificação das partes 

observe fielmente o art. 319, II, do código adjetivo civil, principalmente 

quanto o endereço eletrônico da AUTARQUIA REQUERIDA, bem como 

sejam juntados novamente os documentos digitais de forma escorreita, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, 

do CPC). Intime-se. Alta Floresta, 19 de dezembro de 2016. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001357-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR FOSCARIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - 0014474-S/MT (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - 11206-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001357-38.2016.8.11.0007 

AUTOR: SALVADOR FOSCARIM Advogado(s) do reclamante: ANA 

PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE RENATO SALICIO 

FABIANO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos. Trata-se de ação de concessão de benefício acidentário proposta 

por Salvador Foscarin em face do Instituto Nacional de Previdência Social 

– INSS. Com a inicial foram coligidos documentos ao PJe. Porém, 

analisando detidamente os autos, constato que a parte autora não 

formulou previamente pedido administrativo perante a autarquia ré, 

visando a concessão do benefício pretendido no presente feito. Todavia, 

informa a parte autora que não consta o auxílio acidente nos tipos de 

agendamento no site da previdência, tornando impossível o seu 

requerimento. Ademais, vislumbro que a exordial não observou o que 

dispõe o art. 319, inciso II, do CPC, no que se refere ao endereço 

eletrônico das partes e à indicação do CNPJ do Requerido. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, consigno que o endereço eletrônico informado na 

exordial corresponde ao e-mail da nobre causídica e não ao e-mail do 

Autor. Cumpre esclarecer que, a indicação do endereço eletrônico das 

partes litigantes assume expressiva importância perante atual Código de 

Processo Civil, visto que os atos processuais de comunicação serão 

efetivados, preferencialmente, por via eletrônica, em seus seguintes 

termos: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei.” No que tange ao requerimento 

administrativo, o E. STJ, em recurso especial julgado pela sistemática dos 

recursos repetitivos, firmou que é imprescindível a comprovação do 

requerimento administrativo para caracterizar o interesse processual. A 

alegação de que o agendamento do auxílio acidente não consta no site da 

previdência não é apta a afastar os efeitos do posicionamento adotado 

quando do julgamento do Recurso Especial em comento, mormente em 

virtude de seus efeitos vinculantes perante a administração pública e o 

Poder Judiciário. Ademais, em consonância com a jurisprudência, inclusive 

do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a falta de interesse processual 

quando inexiste o prévio requerimento administrativo nas ações 

previdenciárias. Isto porque a atuação jurisdicional não é necessária no 

presente momento, pois não há lesão a direito, ao menos por ora, a ser 

solucionada pelo Poder Judiciário. Sobre o assunto segue a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça que decidiu da seguinte forma em caso 

análogo: “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. 

PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º 

E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Trata-se, na origem, de ação, cujo objetivo é 

a concessão de benefício previdenciário, na qual o segurado postulou sua 

pretensão diretamente no Poder Judiciário, sem requerer 

administrativamente o objeto da ação. 2. A presente controvérsia 

soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). 

Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se 

com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão 

submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige a 

demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, já que o 

Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos . 4. Em regra, não 

se materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de 

benefício previdenciário não requerido previamente na esfera 

administrativa. 5. O interesse processual do segurado e a utilidade da 

prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de a) recusa de 

recebimento do requerimento ou b) negativa de concessão do benefício 

previdenciário , seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela 

notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. 6. A aplicação 

dos critérios acima deve observar a prescindibilidade do exaurimento da 

via administrativa para ingresso com ação previdenciária, conforme 

Súmulas 89/STJ e 213/ex-TFR. 7. Recurso Especial não provido.” (STJ, 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.310.042 - PR (2012/0035619-4), RELATOR: 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN, JULGADO: 15/05/2012) No mesmo sentido, 

houve o julgamento do RE 631/240/MG, sob o regime da repercussão 

geral. Entretanto, a imediata extinção do feito em decorrência da carência 

da ação, sem oportunizar a parte a acionar a autarquia ré na via 

administrativa, poderá causar prejuízos de grande monta ao Autor que 

pretende o recebimento de benefício cuja natureza é alimentar. Por estas 

razões, como medida de Justiça e de economia processual, no intuito de 

evitar a possível repetição desnecessária de atos processuais, em caso 

de eventual indeferimento do pedido administrativo, entendo por bem em 

suspender o feito para que a parte autora requeira o benefício 

administrativamente. Ante o exposto, DETERMINO a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de oportunizar que a 

parte autora comprove nos autos a postulação da pretensão deduzida 

nesta demanda na via administrativa, sob pena de indeferimento da inicial 
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(parágrafo único, do art. 321, do CPC), devendo comunicar ao Juízo em 

caso de concessão ou não do benefício ou eventual omissão injustificada 

na apreciação do pedido administrativo pela autarquia ré. Ainda, com 

lastro no art. 321, do CPC, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que a qualificação das partes observe fielmente 

o art. 319, II, do código adjetivo civil, principalmente quanto o endereço 

eletrônico das partes, bem como a indicação do CNPJ da autarquia ré, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, do 

CPC). Intime-se. Às providências. Alta Floresta, 16 de dezembro de 2016. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001357-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR FOSCARIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - 0014474-S/MT (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - 11206-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001357-38.2016.8.11.0007 

AUTOR: SALVADOR FOSCARIM Advogado(s) do reclamante: ANA 

PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE RENATO SALICIO 

FABIANO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos. Trata-se de ação de concessão de benefício acidentário proposta 

por Salvador Foscarin em face do Instituto Nacional de Previdência Social 

– INSS. Com a inicial foram coligidos documentos ao PJe. Porém, 

analisando detidamente os autos, constato que a parte autora não 

formulou previamente pedido administrativo perante a autarquia ré, 

visando a concessão do benefício pretendido no presente feito. Todavia, 

informa a parte autora que não consta o auxílio acidente nos tipos de 

agendamento no site da previdência, tornando impossível o seu 

requerimento. Ademais, vislumbro que a exordial não observou o que 

dispõe o art. 319, inciso II, do CPC, no que se refere ao endereço 

eletrônico das partes e à indicação do CNPJ do Requerido. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, consigno que o endereço eletrônico informado na 

exordial corresponde ao e-mail da nobre causídica e não ao e-mail do 

Autor. Cumpre esclarecer que, a indicação do endereço eletrônico das 

partes litigantes assume expressiva importância perante atual Código de 

Processo Civil, visto que os atos processuais de comunicação serão 

efetivados, preferencialmente, por via eletrônica, em seus seguintes 

termos: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei.” No que tange ao requerimento 

administrativo, o E. STJ, em recurso especial julgado pela sistemática dos 

recursos repetitivos, firmou que é imprescindível a comprovação do 

requerimento administrativo para caracterizar o interesse processual. A 

alegação de que o agendamento do auxílio acidente não consta no site da 

previdência não é apta a afastar os efeitos do posicionamento adotado 

quando do julgamento do Recurso Especial em comento, mormente em 

virtude de seus efeitos vinculantes perante a administração pública e o 

Poder Judiciário. Ademais, em consonância com a jurisprudência, inclusive 

do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a falta de interesse processual 

quando inexiste o prévio requerimento administrativo nas ações 

previdenciárias. Isto porque a atuação jurisdicional não é necessária no 

presente momento, pois não há lesão a direito, ao menos por ora, a ser 

solucionada pelo Poder Judiciário. Sobre o assunto segue a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça que decidiu da seguinte forma em caso 

análogo: “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. 

PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º 

E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Trata-se, na origem, de ação, cujo objetivo é 

a concessão de benefício previdenciário, na qual o segurado postulou sua 

pretensão diretamente no Poder Judiciário, sem requerer 

administrativamente o objeto da ação. 2. A presente controvérsia 

soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). 

Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se 

com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão 

submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige a 

demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, já que o 

Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos . 4. Em regra, não 

se materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de 

benefício previdenciário não requerido previamente na esfera 

administrativa. 5. O interesse processual do segurado e a utilidade da 

prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de a) recusa de 

recebimento do requerimento ou b) negativa de concessão do benefício 

previdenciário , seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela 

notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. 6. A aplicação 

dos critérios acima deve observar a prescindibilidade do exaurimento da 

via administrativa para ingresso com ação previdenciária, conforme 

Súmulas 89/STJ e 213/ex-TFR. 7. Recurso Especial não provido.” (STJ, 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.310.042 - PR (2012/0035619-4), RELATOR: 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN, JULGADO: 15/05/2012) No mesmo sentido, 

houve o julgamento do RE 631/240/MG, sob o regime da repercussão 

geral. Entretanto, a imediata extinção do feito em decorrência da carência 

da ação, sem oportunizar a parte a acionar a autarquia ré na via 

administrativa, poderá causar prejuízos de grande monta ao Autor que 

pretende o recebimento de benefício cuja natureza é alimentar. Por estas 

razões, como medida de Justiça e de economia processual, no intuito de 

evitar a possível repetição desnecessária de atos processuais, em caso 

de eventual indeferimento do pedido administrativo, entendo por bem em 

suspender o feito para que a parte autora requeira o benefício 

administrativamente. Ante o exposto, DETERMINO a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de oportunizar que a 

parte autora comprove nos autos a postulação da pretensão deduzida 

nesta demanda na via administrativa, sob pena de indeferimento da inicial 

(parágrafo único, do art. 321, do CPC), devendo comunicar ao Juízo em 

caso de concessão ou não do benefício ou eventual omissão injustificada 

na apreciação do pedido administrativo pela autarquia ré. Ainda, com 

lastro no art. 321, do CPC, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que a qualificação das partes observe fielmente 

o art. 319, II, do código adjetivo civil, principalmente quanto o endereço 

eletrônico das partes, bem como a indicação do CNPJ da autarquia ré, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, do 

CPC). Intime-se. Às providências. Alta Floresta, 16 de dezembro de 2016. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001359-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - 0243283-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA STEDILE DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001359-08.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Advogado(s) do reclamante: MELINA LEMOS VILELA EXECUTADO: 

RENATA STEDILE DE MATOS Vistos. Trata-se de ação de execução de 

título executivo extrajudicial aforada por REALIZA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. em face de RENATA STEDILE DE MATOS. Assevera 

que o requerido está em débito quanto às suas obrigações avençadas 

nos aludidos títulos, e, com base no Decreto-Lei 911/67, requer seja 

deferida a ordem do pagamento prevista no art. 829, do CPC. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, vislumbro que a peça inicial não observou o que 

dispõe o art. 319, inciso II, do CPC, no que se refere ao endereço 

eletrônico das partes. A indicação do endereço eletrônico das partes 

litigantes assume expressiva importância perante o Processo Judicial 

Eletrônico, visto que os atos processuais de comunicação serão 

efetivados, preferencialmente, por via eletrônica, nos seguintes termos do 

CPC: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio 

eletrônico, na forma da lei.” Ademais, não houve o recolhimento das 

custas iniciais. Ante o exposto, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora integre a qualificação 

das partes conforme disposto no inciso II, do art. 319, do CPC, indicando o 

endereço eletrônico das partes, assim como realize o pagamento das 

custas e despesas de ingresso, sob pena de indeferimento da petição 
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inicial (§ único, do art. 321, do CPC) e cancelamento da distribuição (art. 

290, CPC), respectivamente. Intime-se a parte autora. Alta Floresta, 16 de 

dezembro de 2016. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001359-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - 0243283-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA STEDILE DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001359-08.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Advogado(s) do reclamante: MELINA LEMOS VILELA EXECUTADO: 

RENATA STEDILE DE MATOS Vistos. Trata-se de ação de execução de 

título executivo extrajudicial aforada por REALIZA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. em face de RENATA STEDILE DE MATOS. Assevera 

que o requerido está em débito quanto às suas obrigações avençadas 

nos aludidos títulos, e, com base no Decreto-Lei 911/67, requer seja 

deferida a ordem do pagamento prevista no art. 829, do CPC. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, vislumbro que a peça inicial não observou o que 

dispõe o art. 319, inciso II, do CPC, no que se refere ao endereço 

eletrônico das partes. A indicação do endereço eletrônico das partes 

litigantes assume expressiva importância perante o Processo Judicial 

Eletrônico, visto que os atos processuais de comunicação serão 

efetivados, preferencialmente, por via eletrônica, nos seguintes termos do 

CPC: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio 

eletrônico, na forma da lei.” Ademais, não houve o recolhimento das 

custas iniciais. Ante o exposto, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora integre a qualificação 

das partes conforme disposto no inciso II, do art. 319, do CPC, indicando o 

endereço eletrônico das partes, assim como realize o pagamento das 

custas e despesas de ingresso, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (§ único, do art. 321, do CPC) e cancelamento da distribuição (art. 

290, CPC), respectivamente. Intime-se a parte autora. Alta Floresta, 16 de 

dezembro de 2016. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000611-73.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - 22165-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA GUARNIERI COLOMBO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000611-73.2016.8.11.0007 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Advogado(s) do reclamante: FABIULA 

MULLER RÉU: LUCIA GUARNIERI COLOMBO Vistos. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por Banco do Brasil S.A. em face de e Lucia Guarnieri 

Colombo, com lastro na Nota de Crédito Rural n.º 21/03627-6, no valor 

originário de e R$ 5.958,23 (cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e 

vinte e três centavos). Aduz que o requerido deixou de honrar suas 

obrigações, estando em mora que acarreta o débito de a R$ 13.124,19 

(treze mil cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos), atualizado 

monetariamente até a data de 30/09/2016. A decisão de ID 3244953 

ordenou a emenda à inicial, a fim de que se integrasse a qualificação das 

partes, especial quanto ao e-mail da parte requerida e do CEP da parte 

autora. Sobreveio a emenda à inicial no movimento de ID 4501638, porém 

intempestivamente, consoante atesta a certidão de ID 4504655. Vieram-me 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por Banco do Brasil S.A. em face de e Lucia Guarnieri 

Colombo, com lastro na Nota de Crédito Rural n.º 21/03627-6, no valor 

originário de e R$ 5.958,23 (cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e 

vinte e três centavos). Haja vista que o caso vertente rege-se pelo 

Procedimento Comum, a peça inaugural deve preencher os requisitos 

elencados no art. 319, do Código de Processo Civil, o qual preleciona: “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; (...)” Em decorrência do que preceitua o 

dispositivo normativo acima transcrito, diante do que preconiza o art. 321, 

do código adjetivo civil, ordenou-se a emenda à inicial, determinando-se a 

integração da qualificação das partes quanto ao CEP do Requerente e o 

e-mail da parte Requerida. Tais informações são fundamentais para que 

as partes sejam intimadas pessoalmente em situações como, v.g. àquela 

descrita no §1º, do art. 485, do CPC, sejam por via postal ou por meio 

eletrônico. Apesar de apresentada a referida emenda à inicial, esta se deu 

após o decurso do prazo legal, ensejando a aplicação do parágrafo único, 

do art. 321, do CPC, que assim preleciona: “Art. 321. O juiz, ao verificar 

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

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Pois bem. Neste sentido, a 

decisão que determinou a emenda à inicial (ID 3244953) consignou que o 

não cumprimento da ordem acarretaria o indeferimento da petição inicial, 

senão vejamos: “Ante o exposto, com lastro no art. 321, do CPC, 

DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a qualificação da parte requerida observe fielmente o art. 319, II, do 

código adjetivo civil, principalmente quanto o endereço eletrônico, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, do 

CPC) e ainda, o endereço completo da parte autora (CEP).” Nesta senda, 

haja vista que devidamente certificado que a emenda à inicial fora 

concretizada intempestivamente, o indeferimento da petição inicial é 

medida impositiva. Dessarte, com fulcro no parágrafo único, do art. 321, 

c/c o inciso I, do art. 485, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas já recolhidas. Sem honorários advocatícios, eis que não 

houve estabilização da lide. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as devidas cautelas. Alta Floresta, 19 de dezembro de 2016. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001375-59.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - 0014474-S/MT (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - 11206-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001375-59.2016.8.11.0007 

AUTOR: MARIA RITA MARQUES DA SILVA Advogado(s) do reclamante: 

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE RENATO 

SALICIO FABIANO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por 

Invalidez c/c Pedido de Restabelecimento de Auxílio-Doença e Tutela 

Provisória de Urgência proposta por Maria Rita Marques da Silva em face 

do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, com o escopo de obter 

benefício previdenciário que lhe fora negado na seara administrativa. 

Porém, analisando a exordial, vislumbro que não se observou o que dispõe 

o art. 319, inciso II, do CPC, no que se refere ao CNPJ e ao endereço 

eletrônico da Autarquia Requerida. A indicação do endereço eletrônico 

das partes litigantes assume expressiva importância perante atual Código 

de Processo Civil, visto que os atos processuais de comunicação serão 

efetivados, preferencialmente, por via eletrônica, em seus seguintes 

termos: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei.” Ainda, a maior parte da documentação 

acostada digitalmente encontra-se orientada inversamente (de cabeça 

para baixo), o que dificulta a análise de seu conteúdo. Ante o exposto, 

com lastro no art. 321, do CPC, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a qualificação das partes observe 

fielmente o art. 319, II, do código adjetivo civil, principalmente quanto o 

endereço eletrônico da AUTARQUIA REQUERIDA e a indicação de seu 

CNPJ, bem como sejam juntados novamente os documentos digitais de 

forma escorreita, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo 

único, do art. 321, do CPC). Intime-se. Alta Floresta, 19 de dezembro de 

2016. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001372-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA MARIA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - 0014474-S/MT (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - 11206-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001372-07.2016.8.11.0007 

AUTOR: VITORIA MARIA DE BARROS Advogado(s) do reclamante: ANA 

PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE RENATO SALICIO 

FABIANO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez 

c/c Pedido de Concessão de Auxílio-Doença e Tutela Provisória de 

Urgência proposta por Vitória Maria de Barros em face do INSS – Instituto 

Nacional de Seguridade Social, com o escopo de obter benefício 

previdenciário que lhe fora negado na seara administrativa. Porém, 

analisando a exordial, vislumbro que não se observou o que dispõe o art. 

319, inciso II, do CPC, no que se refere ao CNPJ e ao endereço eletrônico 

da Autarquia Requerida. A indicação do endereço eletrônico das partes 

litigantes assume expressiva importância perante atual Código de 

Processo Civil, visto que os atos processuais de comunicação serão 

efetivados, preferencialmente, por via eletrônica, em seus seguintes 

termos: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei.” Ainda, a maior parte da documentação 

acostada digitalmente encontra-se orientada inversamente (de cabeça 

para baixo), o que dificulta a análise de seu conteúdo. Ante o exposto, 

com lastro no art. 321, do CPC, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a qualificação das partes observe 

fielmente o art. 319, II, do código adjetivo civil, principalmente quanto o 

endereço eletrônico da AUTARQUIA REQUERIDA e a indicação de seu 

CNPJ, bem como sejam juntados novamente os documentos digitais de 

forma escorreita, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo 

único, do art. 321, do CPC). Intime-se. Alta Floresta, 19 de dezembro de 

2016. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001372-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA MARIA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - 0014474-S/MT (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - 11206-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001372-07.2016.8.11.0007 

AUTOR: VITORIA MARIA DE BARROS Advogado(s) do reclamante: ANA 

PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE RENATO SALICIO 

FABIANO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez 

c/c Pedido de Concessão de Auxílio-Doença e Tutela Provisória de 

Urgência proposta por Vitória Maria de Barros em face do INSS – Instituto 

Nacional de Seguridade Social, com o escopo de obter benefício 

previdenciário que lhe fora negado na seara administrativa. Porém, 

analisando a exordial, vislumbro que não se observou o que dispõe o art. 

319, inciso II, do CPC, no que se refere ao CNPJ e ao endereço eletrônico 

da Autarquia Requerida. A indicação do endereço eletrônico das partes 

litigantes assume expressiva importância perante atual Código de 

Processo Civil, visto que os atos processuais de comunicação serão 

efetivados, preferencialmente, por via eletrônica, em seus seguintes 

termos: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei.” Ainda, a maior parte da documentação 

acostada digitalmente encontra-se orientada inversamente (de cabeça 

para baixo), o que dificulta a análise de seu conteúdo. Ante o exposto, 

com lastro no art. 321, do CPC, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a qualificação das partes observe 

fielmente o art. 319, II, do código adjetivo civil, principalmente quanto o 

endereço eletrônico da AUTARQUIA REQUERIDA e a indicação de seu 

CNPJ, bem como sejam juntados novamente os documentos digitais de 

forma escorreita, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo 

único, do art. 321, do CPC). Intime-se. Alta Floresta, 19 de dezembro de 

2016. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137997 Nr: 1911-87.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Elias da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12.411-A MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.(...).Desta feita, no caso vertente, não restou 

devidamente comprovada a mora de acordo com a disposição legal, ainda 

que já tenha se oportunizado a emenda da petição inicial, de sorte que a 

extinção deste feito é medida se impõe, motivo pelo qual DETERMINO A 

EXTINÇÃO DO FEITO, com fundamento no artigo 485, incisos I e IV do CPC, 

bem como na Súmula 72 do E. STJ.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110485 Nr: 6060-34.2013.811.0007

 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): Alceu Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira Zuca - 

OAB:233418/SP, Alessandro Alves Magalhães Silva - OAB:26.264, 

Amanda de Lima Umbelino Gomes - OAB:8.736, Giulio alvarenga 

reale - OAB:15.484/A, Marcia Regina Resende - OAB:OAB/MG 92284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do que pleiteado, aliado o fato de que diversas foram as tentativas 

para se concretizar a citação, as quais foram inexistosas, 

EXCEPCIONALMENTE, DEFIRO o pedido de consulta do endereço da parte 

requerida/executada, a qual, em virtude de se tratar de medida de maior 

celeridade, será efetuada pelo sistema Infojud, cujo extrato restará 

colacionado adiante.

Independentemente do resultado, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137020 Nr: 1409-51.2016.811.0007

 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: Assaf & Assaf Ltda - EPP, Abdo Alhaquim Assaf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau BBA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/M, Carolina Davoglio de Arruda - 
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OAB:16501-B/MT, Claudinéia Francisco Dias - OAB:17.669, ERNESTO 

BORGES FILHO - OAB:379/MS, EVANDRO CESAR ALEANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, Flavia V.Andriguetti Borges - 

OAB:9197-MS, Renato Chagas Correa da Costa - OAB:5871-A, Yana 

Cavalcante de Souza - OAB:22.930/SP

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 9391 Nr: 2548-97.2000.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Celso Carneiro Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanda Caceres Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, item 15.2, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação da parte 

autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137076 Nr: 1436-34.2016.811.0007

 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: Moisés Pereira da 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: Procurador(a) do INSS - OAB:

 Vistos.

Nesta demanda há designação de audiência de instrução e julgamento a 

ser realizada no dia 07/02/2016.

Todavia, a Magistrada responsável por este d. Juízo estará a fruir de suas 

férias regulares até o dia 08/02/2017, fato que a impede de presidir o ato 

designado.

Enquanto Magistrado em imediata substituição, poderia ser a mim cabível a 

realização da audiência, porém cumpre-me consignar que em virtude do 

acúmulo de serviço e o conflito de pauta com os Juízos sob meu encargo 

(Vara Única da Comarca de Paranaíta e 6ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta e a substituição legal da 1ª Vara, também da Comarca de Alta 

Floresta), resta impossível reger a referida audiência.

Pelas razões esposadas, REDESIGNO na audiência de justificação para o 

dia 11 de abril de 2017, às 15h00min, a ser realizada na Sala de Audiência 

da 1ª Vara desta Comarca.

Fica a parte autora intimada na pessoa de seus patronos (art. 455, CPC), 

devendo a autarquia requerida ser intimada por remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 101779 Nr: 3492-79.2012.811.0007

 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: Clarindo Roque Caioni

 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:

 Vistos.

Nesta demanda há designação de audiência de instrução e julgamento a 

ser realizada no dia 07/02/2016.

Todavia, a Magistrada responsável por este d. Juízo estará a fruir de suas 

férias regulares até o dia 08/02/2017, fato que a impede de presidir o ato 

designado.

Enquanto Magistrado em imediata substituição, poderia ser a mim cabível a 

realização da audiência, porém cumpre-me consignar que em virtude do 

acúmulo de serviço e o conflito de pauta com os Juízos sob meu encargo 

(Vara Única da Comarca de Paranaíta e 6ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta e a substituição legal da 1ª Vara, também da Comarca de Alta 

Floresta), resta impossível reger a referida audiência.

Pelas razões esposadas, REDESIGNO na audiência de justificação para o 

dia 11 de abril de 2017, às 16h30min, a ser realizada na Sala de Audiência 

da 1ª Vara desta Comarca.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu patrono (art. 455, CPC) e a 

autarquia requerida por remessa dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129754 Nr: 5000-55.2015.811.0007

 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: Eliana Aparecida Siroto de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pilotando Gostoso-G.F. de Melo e Cia Ltda-ME, 

Yamaha Motor do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ CAMPOY - 

OAB:105.186/SP, Anna Laís Pacheco Gabriel - OAB:MT/18702-O, 

FLÁVIO HENRIQUE RODRIGUES BRAGA - OAB:121.365/MG, MARCIO 

ALEXANDRE MALFATTI - OAB:139482, Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, PAULO MEDEIROS MAGALHÃES GOMES - 

OAB:84.344/MG, RAFAEL SIFFERT GIRUNDI DO NASCIMENTO - 

OAB:113.322/MG

 Vistos.

Nesta demanda há designação de audiência de instrução e julgamento a 

ser realizada no dia 07/02/2016.

Todavia, a Magistrada responsável por este d. Juízo estará a fruir de suas 

férias regulares até o dia 08/02/2017, fato que a impede de presidir o ato 

designado.

Enquanto Magistrado em imediata substituição, poderia ser a mim cabível a 

realização da audiência, porém cumpre-me consignar que em virtude do 

acúmulo de serviço e o conflito de pauta com os Juízos sob meu encargo 

(Vara Única da Comarca de Paranaíta e 6ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta e a substituição legal da 1ª Vara, também da Comarca de Alta 

Floresta), resta impossível reger a referida audiência.

Pelas razões esposadas, REDESIGNO na audiência de justificação para o 

dia 11 de abril de 2017, às 14h30min, a ser realizada na Sala de Audiência 

da 1ª Vara desta Comarca.

Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas, pessoalmente.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 132440 Nr: 6495-37.2015.811.0007

 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: CSAdS, MCAdS, RCAdS, CAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JESIEL BARBOZA DOS SANTOS, Filiação: 

Marineide Barboza da Silva e João Luiz dos Santos Filho, data de 

nascimento: 05/04/1991, brasileiro(a), natural de Carlinda-MT, 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: No caso em tela, a autora convolou núpicias com o réu 

no dias 10 de abril de 1991 sobe regime de Comunhão Parcial de Bens, do 

casamento obtiveram 03 (três) filhos, não fora adquiridos bens nem dìvida 

a serem partilhada, autora deseja usar o nome de solteira o casal 

encontra-se separado de fato a aproximadamente 04 meses, ficando a 

guarda dos filhos com a autora.

Despacho/Decisão: Vistos.Haja vista que as tentativas de citação do 
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requerido restaram infrutíferas, bem como que o endereço apresentado à 

fl. 39 é sabidamente desatualizado, resta apenas o atendimento ao §3º do 

art. 256, do CPC, a fim de que seja o requerido considerado em local 

incerto e não sabido.Assim, realizar-se-á, em gabinete, a pesquisa do 

endereço do requerido junto aos sistemas a que esta Magistrada tem 

acesso (Infojud, Siel, etc), cujos dados necessários estão às fls. 39 (CPF) 

e 08 (nome da genitora e data de nascimento).Acaso não sejam 

encontrados endereços diversos daqueles já presentes nos autos (fls. 

04, 35-v/36 e 39), desde DEFIRO a citação por edital do requerido Jesiel 

Barboza dos Santos.Havendo o decurso do prazo para apresentação de 

resposta pelo executado citado via edital sem sua manifestação, desde já 

nomeio, como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições 

perante a Primeira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo 

inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente 

para se manifestar no feito.Se a consulta resultar em endereço alheio dos 

que já constantes (fls. 04, 35-v/36 e 39), intime-se a requerente para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) 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, Elizabete Timótio dos 

Santos, digitei.

Alta Floresta, 31 de janeiro de 2017

Edilton Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 114691 Nr: 3109-33.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MSdS, ASdS, LSdS, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON BARBOSA DA SILVA, 

brasileiro(a), serviços gerais, Telefone 8443-8624. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(A) rEQUERIDo(a), acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial abaixo transcritos, bem como sua INTIMAÇÃO para a 

audiência designada, conforme dados abaixo, acompanhada(s) de 

advogado(s) ou defensor público, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL, bem como sua INTIMAÇÃO 

acerca da decisão que e DEFERIU os alimentos provisórios.

Valor dos Alimentos Provisórios:: 30% do salário mínimo vigente

Resumo da Inicial: Ação de Alimentos

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das diversas tentativas frustradas de 

citação do requerido, DEFIRO o pedido de citação por edital, devendo a 

Secretaria tomar as providências necessárias.Decorrido prazo de citação 

sem manifestação do requerido, desde já nomeio como curador especial o 

douto Defensor Público com atribuições perante a Primeira Vara desta 

Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do artigo 72, do 

NCPC.Intime-se pessoalmente o curador especial para manifestar no feito 

quando e se cabível.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

parte requerida como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na 

petição inicial. 2. O não pagamento dos alimentos provisórios que tenham 

sido arbitrados, devidos a partir da citação, poderá ensejar sua execução, 

sob pena de prisão até 60 (sessenta) dias. 3. Os alimentos provisórios 

deverão ser pagos a partir da citação, conforme especificado na decisão 

acima transcrita, mediante depósito na conta acima indicada, ou, não 

havendo indicação, mediante pagamento direto à parte requerente, 

exigindo, nesta hipótese, o respectivo recibo. 4. A parte requerida, 

querendo produzir prova testemunhal, deverá comparecer à audiência 

acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, e 

apresentar as demais provas que tiver (art. 8o da Lei nº. 5.478/68).

OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(s) citando(s)/intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais.

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, Tálata Daiane Limberger 

Battirola, digitei.

Alta Floresta, 31 de janeiro de 2017

Edilton Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134261 Nr: 7439-39.2015.811.0007

 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: Raimundo Araujo de Oliveira

 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:

 Vistos.

Nesta demanda há designação de audiência de instrução e julgamento a 

ser realizada no dia 07/02/2016.

Todavia, a Magistrada responsável por este d. Juízo estará a fruir de suas 

férias regulares até o dia 08/02/2017, fato que a impede de presidir o ato 

designado.

Enquanto Magistrado em imediata substituição, poderia ser a mim cabível a 

realização da audiência, porém cumpre-me consignar que em virtude do 

acúmulo de serviço e o conflito de pauta com os Juízos sob meu encargo 

(Vara Única da Comarca de Paranaíta e 6ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta e a substituição legal da 1ª Vara, também da Comarca de Alta 

Floresta), resta impossível reger a referida audiência.

Pelas razões esposadas, REDESIGNO na audiência de justificação para o 

dia 11 de abril de 2017, às 17h00min, a ser realizada na Sala de Audiência 

da 1ª Vara desta Comarca.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu patrono (art. 455, CPC) e a 

autarquia requerida por remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140826 Nr: 3393-70.2016.811.0007

 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: Eugenia Recalde de Morais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

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

 Vistos.

Nesta demanda há designação de audiência de instrução e julgamento a 

ser realizada no dia 07/02/2016.

Todavia, a Magistrada responsável por este d. Juízo estará a fruir de suas 

férias regulares até o dia 08/02/2017, fato que a impede de presidir o ato 

designado.

Enquanto Magistrado em imediata substituição, poderia ser a mim cabível a 

realização da audiência, porém cumpre-me consignar que em virtude do 

acúmulo de serviço e o conflito de pauta com os Juízos sob meu encargo 

(Vara Única da Comarca de Paranaíta e 6ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta e a substituição legal da 1ª Vara, também da Comarca de Alta 

Floresta), resta impossível reger a referida audiência.

Pelas razões esposadas, REDESIGNO na audiência de justificação para o 

dia 11 de abril de 2017, às 16h00min, a ser realizada na Sala de Audiência 

da 1ª Vara desta Comarca.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu patrono (art. 455, CPC) e a 

autarquia requerida por remessa dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126708 Nr: 3398-29.2015.811.0007

 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
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 PARTE AUTORA: Município de Carlinda -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 Vistos.

Nesta demanda há designação de audiência de instrução e julgamento a 

ser realizada no dia 07/02/2016.

Todavia, a Magistrada responsável por este d. Juízo estará a fruir de suas 

férias regulares até o dia 08/02/2017, fato que a impede de presidir o ato 

designado.

Enquanto Magistrado em imediata substituição, poderia ser a mim cabível a 

realização da audiência, porém cumpre-me consignar que em virtude do 

acúmulo de serviço e o conflito de pauta com os Juízos sob meu encargo 

(Vara Única da Comarca de Paranaíta e 6ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta e a substituição legal da 1ª Vara, também da Comarca de Alta 

Floresta), resta impossível reger a referida audiência.

Pelas razões esposadas, REDESIGNO na audiência de justificação para o 

dia 11 de abril de 2017, às 15h30min, a ser realizada na Sala de Audiência 

da 1ª Vara desta Comarca.

Intime-se a parte requerida na pessoa de seus procuradores (art. 455, 

CPC) e a parte requerente e as testemunhas, pessoalmente.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-38 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000521-65.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - 0018603-A/MT 

(ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - 0016691-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILGA RICHTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 2ª VARA DE FEITOS GERAIS CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE 

GABINETE Av. Ariosto da Riva, n. 1.987 – Centro – CEP 78580-000 – 

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1000521-65.2016.8.11.0007. Vistos 

etc. 1) Recebo a inicial, nos termos do art. 642 do CPC/2015. 2) 

INTIMEM-SE o inventariante e os demais herdeiros (aqueles constantes no 

Processo principal nº 1059-49.2005.811.0007, Código Apolo 35404), por 

seus respectivos advogados para, no prazo de quinze (15) dias, 

manifestarem quanto ao pedido de habilitação de crédito. 3) Por fim, em 

observância ao disposto no art. 642, § 1º, do CPC/2015, bem como, 

considerando que o presente processo é eletrônico (PJE) e o processo 

principal (Processo nº 1059-49.2005.811.0007, Código Apolo 35404), que 

já tramita perante este Juízo, é físico (Sistema Apolo), como não há 

disposição a respeito na Portaria nº 451-2016/PRES, que dispôs acerca da 

implementação do PJE nesta Comarca de Alta Floresta sobre a forma de 

apensamento, APLICO, analogicamente, o disposto no parágrafo único do 

art. 2º da Portaria nº 635/2015-PRES, que dispôs acerca da 

implementação do PJE nas Varas dos Executivos Fiscais Estaduais da 

Capital para o fim de DETERMINAR que a Secretaria da 2ª Vara 

MATERIALIZE o presente feito, encaminhando-o para DISTRIBUIÇÃO por 

APENSAMENTO aos autos supra mencionados, que tramitam neste Juízo. 

4) DEFIRO o pedido de que todas as publicações e intimações destinadas 

ao Banco do Brasil, relativas ao presente feito, sejam realizadas 

exclusivamente em nome da advogada, Dra. Louise Rainer Pereira 

Gionédis, conforme requerido no item "3.8", da inicial. 5) INTIME-SE a parte 

autora acerca da presente decisão. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, 19 de outubro de 2016. Anna Paula Gomes de 

Freitas Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000626-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - 0016239-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 2ª VARA DE FEITOS GERAIS CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE 

GABINETE Av. Ariosto da Riva, n. 1.987 – Centro – CEP 78580-000 – 

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1000626-42.2016.8.11.0007. Vistos 

etc. Da leitura acurada dos autos, verifico que a parte autora pugnou pela 

gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que passa por 

dificuldades financeiras, justificando tal impossibilidade porque estaria 

respondendo inúmeros processos de execução, busca e apreensão, 

entre outros. Do alegado, observo que a requerente trouxe aos autos 

apenas extratos de andamentos processuais (execução por quantia certa 

e busca e apreensão - Id 3254132, 3254061 e 3254056), onde consta a 

mesma no polo passivo. Pois bem. Sabe-se que haverá possibilidade da 

concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, condicionada à 

comprovação de insuficiência de recursos, uma vez que a elas não se 

estende a presunção juris tantum prevista no art. 4º, da Lei nº 1.060/1950. 

Neste sentido, Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481: Súmula 

481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem 

fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais. Não se pode olvidar que a Constituição Federal, 

em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a assistência jurídica gratuita será 

prestada àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Todavia, 

no caso dos autos, em que pese a empresa requerente estar 

respondendo a processos que, em tese, poderão atingir seu o patrimônio, 

tal circunstância não gera a presunção de impossibilidade de suportar as 

despesas processuais. Aliás, cumpre destacar que, dos extratos 

apresentados pela requerente, em dois deles (Id 3254132 e 3254061), 

consta como requerido o Sr. José Aparecido Gabriel de Oliveira, pessoa 

física, atuando neste feito como representante da parte autora, pessoa 

jurídica Nortão Transportes Ltda – Me. De tal forma, deveria a empresa 

requerente ter comprovado sua dificuldade financeira, tendo em vista que 

a simples tramitação de processos em nome da parte autora não 

comprovam sua condição hipossuficiente. Acerca do tema, colaciono 

recentes julgados, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA 

INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS 

PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

1. Nos termos do art. 284, parágrafo único, do CPC, não atendida a 

determinação de emenda a inicial, de rigor o indeferimento da petição 

inicial. 2. A simples declaração da pessoa jurídica de que passa por 

dificuldades financeiras, não autoriza a concessão do benefício da justiça 

gratuita, devendo comprovar que não poderá suportar as despesas, sem 

comprometer o exercício de suas atividades profissionais. (TJ-MT; APL 

34800/2015; Campo Verde; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg. 15/03/2016; 

DJMT 21/03/2016; Pág. 57) CPC, art. 284 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRESA COMERCIAL. 

DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. 

A teor do disposto do entendimento jurisprudencial expressado na Súmula 

nº 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica que 

comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais faz 

jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita. (TJ-ES; AG-AI 

0023633-43.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar 

Costa de Oliveira; Julg. 05/04/2016; DJES 11/04/2016) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. 

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. A 

jurisprudência dos nossos Tribunais, inclusive do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, tem entendido que, para a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária às pessoas jurídicas com fins lucrativos, estas 

devem comprovar a sua insuficiência financeira em arcar com as 

despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção. Não 

comprovada a hipossuficiência, não há como se deferir a Assistência 

Judiciária Gratuita. (TJ-MG; AI 1.0702.15.080082-0/001; Rel. Des. João 

Cancio; Julg. 21/06/2016; DJEMG 23/06/2016) Por essa razão: 1) 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, comprovar a 
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alegada hipossuficiência. 2) Após decorrido o prazo assinalado, com, ou 

sem emenda da inicial, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS 

para deliberação. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 25 de outubro de 

2016. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-1707 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000382-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA DE FATIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - 7835-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROSA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - 13169-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

Certifico que a audiência designada nestes autos foi redesignada para o 

dia 22/03/2017, às 15h50min, conforme determinação contida no ofício 

009/2017/GAB2 (cópia anexa).

Intimação Classe: CNJ-1707 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000382-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA DE FATIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - 7835-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROSA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - 13169-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

Certifico que a audiência designada nestes autos foi redesignada para o 

dia 22/03/2017, às 15h50min, conforme determinação contida no ofício 

009/2017/GAB2 (cópia anexa).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 148741 Nr: 280-74.2017.811.0007

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: WCdS, GRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. Processe-se o feito com 

ISENÇÃO DE CUSTAS, por disposição legal contida no artigo 141, § 2º do 

ECA.

2) Processe-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 189, II, 

CPC/2015 e art. 27, ECA).

3) Nos termos do artigo 158 do ECA, CITE-SE o requerido Nilton Cezar de 

Souza, pessoalmente, para, no prazo de dez (10) dias, oferecer resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecer desde logo o 

rol de testemunhas e documentos.

 4) Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de resposta, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA à Defensoria Pública e, após, ao 

Ministério Público, para manifestação.

 5) INTIME-SE a Assistente Social e o(a) Psicólogo(a) credenciados pelo 

Tribunal de Justiça para que realizem um estudo psicossocial na 

residência dos pretensos adotantes, encaminhando relatório conclusivo a 

este Juízo no prazo máximo de quarenta (40) dias, acerca dos benefícios, 

ou não, de se conceder a pretensão inicial (destituição do poder familiar e 

adoção).

 6) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 111123 Nr: 6735-94.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senda Industria e Comércio de Cereais Ltda, 

Edson Arrotéia, Maria Ines Valverde Arroteia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16.067-MT, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:5871-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

 1) Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIME-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretenda produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

 Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de quinze (15) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

 2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

 3) 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 119718 Nr: 7283-85.2014.811.0007

 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): Asiel Bezerra de Araújo, Luzmaia de Souza 

Quixabeira de Araújo, Marcos Bezerra de Araujo

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

OAB:3056/MT

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Posto isto, a via utilizada é inadequada, visto a necessidade de dilação 

probatória para aferir a suposta ilegalidade da dívida, razão porque 

REJEITO a exceção de pré-executividade aviada pela 

excipiente/executada Luzmaia de Sousa Quixabeira de Araújo em face do 

excepto Banco Bradesco S/A, determinando-se o prosseguimento da 

execução nos seus ulteriores termos, ante o decurso do prazo para a 

apresentação de embargos à execução pela executada.Nessa toada, a 

jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o comparecimento 

espontâneo do devedor na execução, com a apresentação de exceção de 

pré-executividade, supre a necessidade de citação formal. Não tem direito 

à devolução do prazo para oposição de embargos à execução o devedor 

que comparece espontaneamente na execução e apresenta exceção de 

pré-executividade, deixando escoar o prazo legal de 15 dias (art. 738 do 

CPC). Precedente específico." (RESP 1511681/SP, Rel. Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 

13/11/2015)Assim, intime-se o exequente par requerer o que entender de 

direito, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se, também, a 

excipiente acerca do teor deste decisório.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 24776 Nr: 2402-51.2003.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT, Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a possibilidade de acordo entre exequente e executado, 

criando um atalho para resolver esse conflito de interesses, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de fevereiro de 2017, às 14h20min, 

a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca de Alta Floresta/MT.

Posto isto, deverá a Secretaria de Vara providenciar o necessário para 

intimação do executado para comparecimento.
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Intime-se o advogado do exequente e o exequente para comparecimento.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 66409 Nr: 5896-11.2009.811.0007

 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: Marinalva da Silva Rezende Almeida

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 5896-11.2009.811.0007.

Código Apolo nº: 66409.

Vistos.

Tendo em vista o teor das informações de fls. 89/91 oriundas do Conselho 

Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, em resposta 

ao ofício de fls. 86, enviado por este juízo, verifico que não existe 

especialista em reumatologia atuando atualmente no Município de Alta 

Floresta.

Verifico, contudo, que os especialista em reumatologia que atua mais 

próximo a este Município são as médicas, Dra. Milka Maria Moura Issa e 

Dra. Camila de Oliveira Trevisan, com endereços profissionais descritos 

na lista de fls. 90/91, no município de Sinop/MT.

Constato, ainda, que em consulta ao Sistema AJG/JF, verifiquei que ambas 

as médicas não se encontram cadastradas no Sistema AJG/JF, o que 

impossibilita esta Magistrada nomeá-las e fixar honorários para 

recebimento na forma da Resolução nº 305/2014/CJF.

Cumpre ressaltar, ainda, que no Sistema AJG/JF não existe nenhum 

médico cadastrado como especialistas em reumatologia, até o momento, 

atuantes no Estado de Mato Grosso, razão pela qual, em eventual 

nomeação de perito judicial, esta será feita com base no art. 95, § 3º, 

inciso II, do CPC/2015 e na Resolução nº 232/2016, do CNJ.

Diante de tal impasse, INTIME-SE a parte autora para informar, no prazo de 

quinze (15) dias, se possui condições financeiras de se deslocar até o 

município de Sinop/MT cidades para se submeter a exame pericial, a fim de 

que seja nomeada alguma das mencionadas médicas, consignando que o 

atraso no julgamento do presente feito está se dando devido ao fato de 

não se encontrar perito especialista, neste Município, para realizar o 

exame pericial na autora.

 CUMPRA-SE.

Alta Floresta, 06 de fevereiro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 113373 Nr: 1908-06.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kawasaki Compra e Venda de Gado Ltda., 

Castelo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que não fora concedido o efeito suspensivo nos 

embargos em apenso, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 99454 Nr: 919-68.2012.811.0007

 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: Oliveira Carvalho

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do 

laudo pericial de fls. 85/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 112035 Nr: 566-57.2014.811.0007

 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: Rosineide Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

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

OAB:10.494-MT, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12.856/MT, Nivaldo 

Careaga - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

requerente, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 112040 Nr: 571-79.2014.811.0007

 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: Jandira dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

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

OAB:10.494-MT, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12.856/MT, Nivaldo 

Careaga - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

requerente, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 138563 Nr: 2211-49.2016.811.0007

 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: Miguel Pereira da Silva

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

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

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-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 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação, consoante juntada às fls. 48/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 132179 Nr: 6325-65.2015.811.0007

 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): André Muniz Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 
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OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 296,00 (duzentos e 

noventa e seis reais), 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 cumprimento do mandado no endereço declinado, 

consoante petição de fl. 42 (no município de Carlinda-MT), 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 das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 61495 Nr: 1150-03.2009.811.0007

 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: Indeco Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda 

- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Renato Mazzo Reis - 

OAB:MT/9.761-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997, Izaias Ferreira de Paula - OAB:71291, Murillo Espinola 

de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4062

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das PARTES, por 

meio dos seus advogados, para manifestação acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como 

para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 111183 Nr: 7216-57.2013.811.0007

 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: Adriano Siqueira de Aguirra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Honda S/A, Lotérica Alta Floresta 

Ltda-ME

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

OAB:10865/MT

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

OAB:5091-B, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para especificar as provas que pretende produzir no 

prazo de 15(quinze) dias, de conformidade com a decisão de fl. 152, 

publicada no DJE nº 9916, de 13/12/2016 e publicado no dia 14/12/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 116725 Nr: 4903-89.2014.811.0007

 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: Cecilia Bruno da Costa

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre do 

laudo pericial de fls. 62/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 60769 Nr: 309-08.2009.811.0007

 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: Sueli Conceição Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615

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

OAB:5.736/MT, Marcio Henrique Pereira Cardoso - OAB:MT 7.659

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte Autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestar-se 

acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 106757 Nr: 2078-12.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orneles dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

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

da certidão negativa de fl. 74, do Sr. Oficial de Justiça, do dia 25/01/2017.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 111981 Nr: 519-83.2014.811.0007

 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): Jose Nazaré Santos, Claudio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430

 Vistos.

Dispensado o relatório, com fulcro no disposto no artigo 81, § 3º da Lei n° 

9.099/95.

Analisado os autos, verifica-se que os autores do fato cumpriram 

integralmente a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério 

Público.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, por analogia, 

nos termos do artigo 84, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos autores do fato, qualificados nos autos.

Publique-se. Registre-se.Intimem-se.

Dispensada a intimação dos autores do fato (Enunciado Criminal nº 105 do 

FONAJE).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 147491 Nr: 6809-46.2016.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heston Ferreira de Moraes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Freitas Novais II - 

OAB:12.052/MT

 Certifico que procedo a intimação do Dr. João de Freitas Novais, da 

audiência designada para o dia 15 de fevereiro de 2017, às 15hs., para 

oitiva da vítima Rafaela Jacob Marrafão.

6ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001253-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BOSQUETTI & SISTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - 19968-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI LEMUNIE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001253-46.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: BOSQUETTI & SISTI LTDA - ME REQUERIDO: MARLI 

LEMUNIE Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação (fl. 24). ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

Novo Código de Processo Civil. Condenação da parte Autora ao 

pagamento das custas processuais, todavia, deixo de condena-la ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, eis que a requerida sequer foi 

citada. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com as baixas pertinentes. Alta Floresta/MT, 13 de dezembro de 2016. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-1420 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000031-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. Z. M. Y. (REQUERENTE)

R. M. C. Y. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - 8054-O/MT (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - 0027461-A/SC (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. Y. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000031-09.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JADELI ZENI MELLO YAMASHIRO, ROYCE MELLO CORRÊA 

YAMASHIRO REQUERIDO: RONALDO CORREA YAMASHIRO Vistos. 

Trata-se de “ação de guarda c/c alimentos c/c visitas” ajuizada por Royce 

Mello Corrêa Yamashiro, representado por sua genitora Jadeli Zeni Mello 

em desfavor de Ronaldo Corrêa Yamashiro. Alega a genitora que a guarda 

do menor R.M.C.Y. permaneceu com ela, todavia, diante da necessidade 

de se ausentar, a fim de concluir Curso Obrigatório de Formação de 

Soldado da Policia Militar, com duração 09 (nove) meses, as partes 

firmaram acordo nos autos do Código 106478, que tramitou na 3ª Vara de 

Alta Floresta, onde no período do curso o filho do casal ficaria com o réu. 

Aduz a requerente que o requerido encontra-se com um quadro grave de 

saúde, eis que atualmente está afastado de suas atividades laborais, pois 

se encontra com síndrome do pânico e quadros de violência. Dessa forma, 

requer a autora, em sede de liminar, a fixação dos alimentos provisórios 

na quantia de 30% do rendimento bruto do requerido. Com a inicial foram 

juntados documentos. Em decisão de fls. 45/47 foi determinada a 

realização de estudo social, fixados os alimentos provisórios, bem como 

designada audiência de conciliação. A parte autora interpôs embargos de 

declaração (fls. 49/52), que, por sua vez, foram apreciados às fls. 54/55. 

Às fls. 69/72 a parte autora ingressou com pedido de reconsideração da 

decisão de fls. 45/47. DECIDO. Inicialmente, convém registrar que as 

imagens que instruem o presente pedido não demonstram quaisquer maus 

tratos por parte do genitor ao seu filho. É que os ferimentos demonstrados 

na imagem podem ter causas diversas, vez que se trata de uma alergia, 

conforme o atestado pelo médico Oscar V. Miranda (CRM 2164-MT), o que 

nem de longe comprova qualquer perigo a integridade física do menor. 

Além disso, convém registrar que o genitor, com o consentimento da 

autora, exerceu a guarda do menor pelo período de 09 (nove) meses, o 

que demonstra que em algum momento a genitora julgou adequado o 

cuidado que o genitor depreendeu ao menor, não havendo, portanto, 

motivo para se duvidar do zelo do requerido para com sua prole. Ademais, 

a visitação tem o escopo de proporcionar para a criança momentos de 

lazer e afetividade, permitindo uma convivência saudável entre o filho e o 

genitor, o que deve ser estimulado pela genitora detentora da guarda de 

fato. É que o principal interesse a ser preservado é o da criança, que tem 

direito a uma vida digna, devendo ser amada e respeitada tanto pela mãe, 

como pelo pai. Diante dos motivos acima expostos, por ora, não há 

motivos para acreditar que a manutenção do direito de visitas do pai 

importe risco à integridade física e psicológica da criança, a quem é 

assegurado o direito de convivência com ambos os genitores. Quanto ao 

pedido de deferimento dos alimentos gravídicos, reconsidero a decisão 

outrora proferida e defiro o pedido para condenar, em caráter de 

antecipação dos efeitos da tutela, o réu à pagar ao seu filho ainda 

nascituro o valor correspondete à 30% do salário mínimo vigente, vez que 

a autora demonstrou agora indicios da paternidade do réu em relação ao 

nascituro por meio de declarações. Esse valor deverá ser descontado em 

folha de pagamento do réu, assim como os alimentos já deferidos ao 

infante já nascido. Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao 

Comando do Quartel da PM, vez que se trata de prova a ser produzida na 

fase de instrução processual, oportunidade em que a parte requerida 

poderá produzir contraprova. Cumpra-se conforme anteriormente 

determinado (fls. 45/47). Intime-se pessoalmente o réu dessa decisão e da 

anterior que deferiu alimentos ao filho já nascido. Expeça-se todo o 

necessário. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2017. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-32 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001023-04.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS APPA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - 0008101-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. (RÉU)

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo no valor 

de R$ 22,40 (vinte e dois reais e quarenta centavos), referente a 

condução do oficial de justiça, na conta nº 28.170-0, Central de Mandados 

(CNPJ 00.116.243.0001-90), Agência 1177-0, do Banco do Brasil S/A, 

juntando aos autos o comprovante original, de acordo com o item 3.3.7.2 

da CNGC/MT, para posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-181 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001190-21.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - 7629-/SC (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZESUINA ALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo no valor 

de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos), referente a condução 

do oficial de justiça, na conta nº 28.170-0, Central de Mandados (CNPJ 

00.116.243.0001-90), Agência 1177-0, do Banco do Brasil S/A, juntando 

aos autos o comprovante original, de acordo com o item 3.3.7.2 da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-159 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000942-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS OAB - 8659-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE BRITTO BURGATT (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo no valor 

de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos), referente a condução 

do oficial de justiça, na conta nº 28.170-0, Central de Mandados (CNPJ 

00.116.243.0001-90), Agência 1177-0, do Banco do Brasil S/A, juntando 

aos autos o comprovante original, de acordo com o item 3.3.7.2 da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000178-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DOS REIS COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - 0013570-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000178-35.2017.8.11.0007 

AUTOR: IVANETE DOS REIS COUTINHO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos, 

bem como DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção 

de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Não existem, 

por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de prova inequívoca que 

conduza à verossimilhança da alegação. Assim sendo, INDEFIRO a 

antecipação de tutela, podendo ser objeto de reapreciação após a 

contestação. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de março de 2017, às 13h00min, devendo a parte 

apresentar e qualificar as testemunhas por ele arroladas, conforme 

determina o artigo 450 NCPC, no prazo comum de 15 (quinze) dias (§ 4º do 

art. 357 do NCPC). No ponto, a designação precoce da audiência de 

instrução e julgamento justifica-se na efetividade do processo, 

economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo 

redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo 

de resposta, ao passo que eventual questão prévia será prontamente 

analisada quando da audiência. OFICIE-SE à APS de Alta Floresta/MT, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do 

CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara 

encaminhar os dados incrustados nos autos, bem como cópia integral do 

processo administrativo cujo número deverá constar no ofício. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Intime-se. Alta Floresta, 18 de janeiro de 2017. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121723 Nr: 460-61.2015.811.0007

 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: ZCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIELE AMORIM VICENTE - 

OAB:18.983-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 Vistos.

Cuida-se de procedimento de cumprimento de sentença, devendo ser 

procedidas as devidas retificações pela Srª Gestora Judiciária, inclusive 

na capa dos autos.

Inicialmente, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emenda a peça de fls. 34v/37v, no sentindo de esclarecer se 

pretende a conversão do cumprimento de obrigação de fazer (adquirir um 

imóvel para a exequente de até o valor de R$ 100.000,00 – cem mil reais-) 

em perdas e danos (única hipótese em que a exequente poderá receber 

em pecúnia), nos termos do artigo 499 do Novo Código de Processo Civil, 

caso isso ocorra, passar-se-á imediatamente para o ato de liquidação do 

valor da indenização.

Por fim, esclareço que a indenização por perdas e danos dar-se-á sem 

prejuízo de fixação de multa para compelir o réu ao cumprimento 

específico da obrigação originária (artigo 500 do Novo Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69812 Nr: 2785-82.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos 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:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente execução no prazo de trinta (30) dias, nos termos 

do artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

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 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139694 Nr: 2781-35.2016.811.0007

 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: Olga Universina Wingert

 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:

 Vistos

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, qualificado nos autos 

interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença de fls. 34/36, 

alegando que houve omissão na sentença ora embargada, posto que 

sendo esta improcedente, não condenou a autora ao pagamento de 

custas com a suspensão da exigibilidade, por ser a parte autora 
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beneficiária de justiça gratuita.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a matéria 

desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que 

consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida.

Verifico que improcede o pedido visto que, faculta ao juiz condenar a 

parte vencida em custas, quando esta dor beneficiária de justiça gratuita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PRESRIÇÃO. MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR EM RECURSO DE 

APELAÇÃO. EFEITO DA COISA JULGADA MATERIAL OMISSÃO E 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.REDISCUSSÃO DA MATÉRIA 

DECIDIDA.IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. Os embargos 

de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou 

contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. 

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os aclaratórios, 

sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito 

encartada nos autos e já decidida.Embargos de Declaração não providos.

 Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1022, do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112039 Nr: 570-94.2014.811.0007

 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: Esmeralda Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

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

OAB:10.494-MT, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12.856/MT, Nivaldo 

Careaga - OAB:6713-B/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

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

qual poderá arguir 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, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

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.: 137725 Nr: 1746-40.2016.811.0007

 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: Iraides Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Passo a sanear o feito.Inicialmente, quanto a preliminar trazida pela 

Autarquia, estas não merecem prosperar, pois o requerimento na via 

administrativa se deu em 22.04.2015, fl. 22, e a ação foi ajuizada em 

05.04.2016, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao 

ajuizamento da ação.Superada a preliminar suscitada e não havendo 

outras preliminares a serem analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (NCPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide 

(NCPC, art. 355).Fixo o seguinte ponto controvertido em prova do efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no prazo 

previsto pela legislação previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991).Por inexistir outras questões processuais a 

serem analisadas nesta oportunidade, declaro o processo 

saneado.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 

abril de 2017, às 15h00min.Deverão as partes apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 

357 do NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, 

caberá aos advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135993 Nr: 865-63.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enotel Hotel e Resorts S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Paro Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelle Alves - OAB:33.770/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tempestivos, recebo os presentes embargos à execução.

Deixo de conferir efeito suspensivo aos embargos, posto que, não restou 

demonstrado que o prosseguimento da execução possa causar grave 

dano de difícil ou incerta reparação, bem como pelo fato de que os valores 

bloqueados já foram transferidos para a parte embargada.

Intime-se o Embargado para apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias (inciso I, art. 920, NCPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131039 Nr: 5714-15.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jardivino Porto do Nascimento

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT,  Louise Rainer  Pere i ra  Gionédis  - 

OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

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

qual poderá arguir 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, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 4998 Nr: 114-09.1998.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fima Com. Mat. Aeronaúticos Ltda, Dpemty 

Bandeira Fiuza, Marilene Podkasinski da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angélica Arruga Gonçalves - 

OAB:9802 MT, Dalton Adorno Tornavoi - OAB:4729-A/MT, Fernando 

H. Luchetti Rodrigues - OAB:MT 12.409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Tendo em vista o IMPEDIMENTO deste Magistrado para presidir e julgar o 

presente feito, decorrente do vínculo de parentesco por consanguinidade 

em primeiro grau que possui com o Defensor Público, Dr. Paulo Roberto da 

Silva Marquezini, que atuou na defesa da requerida às fls.128/130, 

remetam-se os autos ao Juiz de Direito substituto legal, com fulcro no 

artigo 144, IV do Novo Código de Processo Civil.

 Insiram-se tarjas coloridas no dorso dos autos (duas tarjas da cor 

vermelha), conforme dispõe o item 7.4.4 da CNGC-MT.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100976 Nr: 2385-97.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senda - Indústria e Comércio de Cereais Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Ana Ind. E Com Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12623/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 509 e seguintes, do CPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos, 

medida que já fora realizada.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 212/216, 

sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), além da penhora 

de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, 

CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

(dez por cento) incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68750 Nr: 1723-07.2010.811.0007

 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): Leonilza Julia da Silva, Leonilza Julia da Silva, 

Jaime Garcia dos Santos

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:14430-A/MT, Vinícius Salles Padovan Rezek - OAB:10.959/A-MT

 Vistos.

Primeiramente, determino a inclusão da causídica da parte autora no 

sistema apolo e na capa dos autos, devendo as intimações e publicações 

serem realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira 

Gionédis – OAB/MT 16691/A.

Considerando a Portaria nº22/2016/DF, que criou a central de praça e 

leilão perante a Comarca de Alta Floresta, DETERMINO que a Sra. Gestora 

proceda o cadastramento dos bens descritos nos autos no arquivo 

“Cadastro de Bens” do Sistema Apolo, enviando ao Juiz Diretor Fórum, que 

deverá providenciar a inclusão na próxima temporada, dando maior 

publicidade possível e gerenciar a realização das praças e leilões 

unificados.

Os bens encontram-se devidamente avaliados, conforme termo de 

avaliação de fls.147/148, não podendo ser parcelado.

 Intime-se.

Cumpra-se de acordo com a portaria nº22/2016/DF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114129 Nr: 2588-88.2014.811.0007

 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: Bárbara Chrystian Gil Castro Cunha Okada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:OAB/MT 10.374-B, Karla C. Watanabe Archer - OAB:16468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

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

qual poderá arguir 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, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 11169 Nr: 430-17.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Omnia de Armazéns Gerais - 

COAG, Oronzo Giannotte, Alba Di Pinto Gianotti, Maria Elizabeth Martini 

Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacir Scartezini - OAB:7323-SC, 

Marçal Marcellino da Silva Neto - OAB:5865-PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso - OAB:6.522, João Celestino Corrêa da Costa Neto - 

OAB:4611-A, Luciana Gamballi Corrêa da Costa - OAB:4.726

 Vistos.

Primeiramente, indefiro o pedido de nomeação de leiloeiro indicado pela 

parte autora, eis que tal medida deve ser feita em conformidade com a 

Portaria nº22/2016/DF.

Esclareço que os autos permanecerão suspensos em relação ao 

executado Oronzo Giannotte, até a citação do respectivo espólio do 

mesmo.

No mais, considerando a Portaria nº22/2016/DF, que criou a central de 

praça e leilão perante a Comarca de Alta Floresta, DETERMINO que a Sra. 

Gestora proceda o cadastramento dos bens descritos nos autos no 

arquivo “Cadastro de Bens” do Sistema Apolo, enviando ao Juiz Diretor 

Fórum, que deverá providenciar a inclusão na próxima temporada, dando 

maior publicidade possível e gerenciar a realização das praças e leilões 

unificados.

Os bens encontram-se devidamente avaliados, conforme termo de 
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avaliação de fls.214/216, podendo ser parcelados em até 03 (três) vezes.

 Intime-se.

Cumpra-se de acordo com a portaria nº22/2016/DF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61837 Nr: 1562-31.2009.811.0007

 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): Clovis Siqueira de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.114.

Lavre-se termo de penhora nos próprios autos do bem imóvel avaliado 

(fls.107/109) indicado pelo exequente, const i tuindo-se o 

executado/proprietário do imóvel como depositário fiel do bem, nos moldes 

do artigo 845, § 1º do CPC.

Consigno que, após a formalização da penhora nos autos, competirá ao 

exequente providenciar a averbação da penhora à margem da matrícula 

do bem no ofício imobiliário, mediante apresentação de certidão de inteiro 

teor, nos moldes do artigo 844 do CPC, às suas expensas.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5824 Nr: 87-60.1997.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LEMOS, Zenaide Vanzella 

Lemos, Elaine Débora Bosi, Vitor Paulo Bosi, Navilio Pedro Bosi, Narciso 

Francisco Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fl.258, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111069 Nr: 6673-54.2013.811.0007

 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: Valdeir Alves de Souza

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, vez que beneficiária da Justiça Gratuita.Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143617 Nr: 4950-92.2016.811.0007

 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: Ovídio Ferreira de Souza Junior

 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:

 .Quanto a preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está não 

merece prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 

19.02.2016, fl. 26, e a ação foi ajuizada em 23.08.2016, portanto, longe de 

operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.Superada 

a preliminar suscitada e não havendo outras preliminares a serem 

analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(NCPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide (NCPC, art. 355).Fixo 

o seguinte ponto controvertido: a condição de segurado da Previdência 

Social; possuir a carência mínima exigida e a incapacidade temporária o 

(auxílio-doença) ou total e definitiva (aposentadoria por invalidez) do autor 

para o labor rural.Por inexistir outras questões processuais a serem 

analisadas nesta oportunidade, declaro o processo saneado.Dessa forma, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 

2017, às 14h00min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137924 Nr: 1860-76.2016.811.0007

 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: Salete Tolfo de Almeida Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Passo a sanear o feito.Quanto a preliminar de prescrição trazida pela 

Autarquia, está não merece prosperar, pois o requerimento na via 

administrativa se deu em 05.11.2015, fl. 27, e a ação foi ajuizada em 

08.04.2016, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao 

ajuizamento da ação.Superada a preliminar suscitada e não havendo 

outras preliminares a serem analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (NCPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide 

(NCPC, art. 355).Fixo o seguinte ponto controvertido: a condição de 

segurado da Previdência Social; possuir a carência mínima exigida e a 

incapacidade temporária o (auxílio-doença) ou total e definitiva 

(aposentadoria por invalidez) do autor para o labor rural.Por inexistir 

outras questões processuais a serem analisadas nesta oportunidade, 

declaro o processo saneado.Dessa forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 2017, às 

14h30min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 
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intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114133 Nr: 2591-43.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Pereira da Cunha

 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:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente execução no prazo de trinta (30) dias, nos termos 

do artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

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 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128535 Nr: 4360-52.2015.811.0007

 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: Antero Luiz da 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:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial de benefício de 

auxílio-doença, desde a data do requerimento administrativo (25.03.2015, 

fl. 25), com renda no valor a ser calculado pelo INSS, determinando ao 

Instituto Nacional do Seguro Social, que implante o benefício à parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta 

sentença.Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em 

julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do 

requerimento administrativo (25.03.2015, fl. 25), corrigidas monetariamente 

até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios 

de 0,5% ao mês.ANTECIPO a tutela para determinar ao INSS que implante 

em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de 

auxílio-doença com renda mensal de um salário mínimo, uma vez que 

presente a verossimilhança nos próprios fundamentos desta sentença e o 

periculum in mora na natureza alimentar do benefício pleiteado.Diante do 

princípio da causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas 

(Súmula 111 do STJ) até a prolação da sentença, nos termos do § 3º do 

art. 85 do NCPC. ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.Deixo de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários 

mínimos.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.P.R.I. Número do CPF: 

208.174.041-04.Nome da Mãe: Neusa Maria Laura da Silva.Nome do 

segurado: Antero Luiz da Silva.Endereço do segurado: Rua 25 de Janeiro, 

número 245, Bairro Cristo Rey, Carlinda/MT.Benefício concedido: 

Auxílio-doença.Renda mensal: à ser calculada pela Autarquia Federal.Data 

do início do Benefício-DIB: 25 de março de 2015.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136370 Nr: 1044-94.2016.811.0007

 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: Edson Joel Rodrigues

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

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

OAB:MT 13120-A

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

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSS a 

implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ao 

autor, com renda a ser calculada pelo INSS, desde a data do requerimento 

na via administrativa (30.03.2015, fl. 18), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.Condeno o INSS a pagar à 

parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

atrasadas, desde a data do ultimo pedido de prorrogação do benefício na 

via administrativa (30.03.2015, fl. 18), corrigidas monetariamente até a 

data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 

0,5% ao mês.ANTECIPO a tutela para determinar ao INSS que implante em 

favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de 

aposentadoria por invalidez com renda mensal a ser calculada pela 

Autarquia Federal, uma vez que presente a verossimilhança nos próprios 

fundamentos desta sentença e o periculum in mora na natureza alimentar 

do benefício pleiteado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135003 Nr: 349-43.2016.811.0007

 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): Moisaniel Vasconcelos de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl.46, visto que até o presente momento a parte 

requerida não foi citada, assim, intime-se a parte exequente para 

apresentar o endereço correto da parte requerida, bem como requerer o 

que entender de direito, em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119370 Nr: 7044-81.2014.811.0007

 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: Deolinda Cardoso da 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deolinda Cardoso da Silva, devidamente qualificada e representada nos 

autos, propôs a presente “Ação de Aposentadoria por Invalidez com 

Antecipação de Tutela e Estabelecimento do Benefício” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando, em síntese, que se 

encontra incapacitada para o trabalho de forma definitiva, razão pela qual 

entende fazer jus ao recebimento do auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez conforme grau de incapacidade.

Com a inicial (fls. 04/09) vieram os documentos de fls. 10/30.

Recebida a inicial às fls. 32/34, oportunidade em que foi determinada a 

realização de perícia médica, bem como postergada a apreciação do 

pedido de tutela antecipada.

A parte autora manifestou-se à fl. 47, bem como às fls. 54/55, com os 

documentos de fls. 56/60.

Nomeado novo perito às fls. 71/72, adveio o laudo pericial às fls. 77/78, 

constatando pela incapacidade da parte autora.

A Autarquia Federal apresentou contestação, alegando preliminarmente a 

prescrição quinquenal, nos termos do artigo 103, parágrafo único da Lei 

8.213/91, e no mérito aduziu que a autora não comprovou fazer jus a 

concessão do benefício previdenciário pleiteado, pugnando, ao final, pela 

improcedência dos pedidos constantes na inicial, fls. 80/83v. Com a peça 

contestatória vieram os documentos de fls. 84/88v.

A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 89/91.

DECIDO.

Diante da manifestação da Autarquia Federal, tendo em vista a 

necessidade de complementação do laudo pericial realizado, DETERMINO a 

intimação do perito judicial nomeado, para que apresente laudo pericial 

complementar respondendo os quesitos da parte requerida (fls. 84/85), 

devendo no ato da intimação serem os referidos quesitos apresentados 

ao perito judicial.

Concedo o prazo improrrogável de 30 (dias) para a apresentação do laudo 

pericial complementar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124544 Nr: 2104-39.2015.811.0007

 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: Donizete Marques Mendonça

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que o apelado manifestou-se à fl. 250v, todavia deixou de 

apresentar contrarrazões. Assim, certifique-se a secretaria acerca do 

decurso do prazo para que a Autarquia apresentasse contrarrazões ao 

recurso de apelação.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, 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.: 106102 Nr: 1368-89.2013.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERO LOPES SALES

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

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

qual poderá arguir 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, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

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.: 127749 Nr: 3945-69.2015.811.0007

 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: Vilson Jose de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Passo a sanear o feito.Quanto a preliminar de prescrição trazida pela 

Autarquia, está não merece prosperar, pois o requerimento na via 

administrativa se deu em 08.03.2010, fl. 81, e a ação foi ajuizada em 

10.07.2015, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao 

ajuizamento da ação.Superada a preliminar suscitada e não havendo 

outras preliminares a serem analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (NCPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide 

(NCPC, art. 355).Fixo o seguinte ponto controvertido: a condição de 

segurado da Previdência Social; possuir a carência mínima exigida e a 

incapacidade temporária o (auxílio-doença) ou total e definitiva 

(aposentadoria por invalidez) do autor para o labor rural, bem como, a 

existência de culpa e o dever de indenizar da Autarquia Federal.Por 

inexistir outras questões processuais a serem analisadas nesta 

oportunidade, declaro o processo saneado.Dessa forma, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 2017, às 

13h30min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102862 Nr: 4525-07.2012.811.0007

 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: José Freire de Barros

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

Votorantim S/A, Banco Rural S/A, Banco Daycoval S. A., Banco 

Panamericano S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG, Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-SP, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:21714/PE, 

Flávia Almeida Moura Di Latella - OAB:109.730-MG, Gustavo Amato 

Pissini - OAB:13842-A/MT, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440-MG, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT, Rafael Antonio da Silva - 
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OAB:244.223-SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 509 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 501, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Por fim, DEFIRO os pedidos de itens “08” e “09”, expedindo-se os 

competentes alvarás.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111115 Nr: 6724-65.2013.811.0007

 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: Carmelinda Pergher Benin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

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

qual poderá arguir 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, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119248 Nr: 6932-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Juchem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Automóveis Ltda., Alcides Fernandes 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Gustavo Winter - 

OAB:19.418-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada e 

JULGO-A IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e 

determino a continuidade do feito executivo em todos os seus 

termos.Inexistente a condenação da executada/excipiente ao ônus da 

sucumbência nesta fase procedimental.Preclusa esta decisão, 

DETERMINO a intimação do exequente para que proceda a inclusão do 

espólio de Alcides Fernandes Lopes no polo passivo da demanda, eis que 

há informação nos autos sobre o óbito do executado (fl.66).Por fim, após 

a regularização da demanda processual, DETERMINO a intimação das 

partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para que se manifestem 

quanto ao seu interesse na produção de outros meios de provas, 

justificando-os.Após, voltem-me conclusos para designação de audiência 

de tentativa de conciliação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106968 Nr: 2307-69.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Elias Dela Justina, L. E. Dela Justina - 

EPP

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para indicar nos presentes autos a localização dos veículos conforme 

extrato RENAJUD de fl. 102/103, no prazo de 15 (quinze) dias, afim de 

viabilizar a penhora e demais atos necessários a constrição dos referidos 

bens móveis.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114023 Nr: 2486-66.2014.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Costa Laskoski, Paulo C. Laskoski & Cia 

Ltda, Jocinete da Silva Rosa

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 79, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103938 Nr: 5690-89.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): TRACZ & TRACZ LTDA - ME, Emerson Tracz, 

Sebastião Tracz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo na 

busca de bens do executado pelo sistema RENAJUD, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64301 Nr: 3252-95.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP Factoring Fomento Mercantil Ltda, Jânio Viegas de 

Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 
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presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para efetuar o pagamento das custas para emissão da certidão de inteiro 

teor. O recolhimento poderá ser feito através da emissão da guia no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, 

no ícone emissão de guias online - Primeira instância - "certidão de 

processo em tramitação - sem busca", bem como para comprovar nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 7854 Nr: 24-45.1991.811.0007

 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: Divaneide Silva Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo da Conceição - Espólio

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador da 

inventariante para manifestação nos presentes autos acerca da 

correspondência devolvida de fl. 226, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110839 Nr: 6433-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fidis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME, Jucelena 

Oliveira Carrijo, Morgana Oliveira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Augusto de Rezende 

Junior - OAB:131443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da Carta Precatória 

devolvida sem o integral cumprimento por ausência do depósito da 

condução do Sr. Oficial de Justiça , bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 27146 Nr: 3699-93.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suetônio Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Salvador Peres Peres - 

OAB:6440-D

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para indicar nos presentes autos a localização do veículo 

Modelo TEEN 50 FLASH/MV, placa NUC5252-MT, no prazo de 15 (quinze) 

dias, afim de viabilizar a penhora e demais atos necessários a constrição 

do referido bem.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113391 Nr: 1926-27.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo no valor de R$ 19,60 (Dezenove reais e 

sessenta centavos), referente a condução do oficial de justiça, na conta 

nº 28.170-0, Central de Mandados (CNPJ 00.116.243.0001-90), Agência 

1177-0, do Banco do Brasil S/A, juntando aos autos o comprovante 

original, de acordo com o item 3.3.7.2 da CNGC/MT, para posterior 

cumprimento do mandado de intimação do executado.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 52606 Nr: 4657-40.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Boucault Neto, Luciano Boucault-Espolio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Souza, Nair Natalina Rossi de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos requerendo o que entender de 

direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102069 Nr: 3967-35.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Paggi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Giacomin da Cruz - 

OAB:16.357-O/MT, Marcio Aparecido Spagnolo - OAB:17600/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para indicar nos presentes autos a localização dos veículos 

conforme extrato RENAJUD de fl. 123, no prazo de 15 (quinze) dias, afim 

de viabilizar a penhora e demais atos necessários a constrição dos 

referidos bens móveis.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108360 Nr: 3814-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT Fomento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natasha Taina de Amorim Ocampos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877 - MT, Marcela Regina de Almeida Freitas - 

OAB:9.454/MT, Márcia Conceição dos Santos - OAB:11.911 - MT, 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo na 

busca de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47425 Nr: 6884-37.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cuiabá Auto Ônibus Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATURNO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Lopes - OAB:31049/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo na 

busca de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134743 Nr: 185-78.2016.811.0007

 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: Janilde Aparecida da Cruz

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

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

OAB:MT 13120-A

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 94384 Nr: 2630-45.2011.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semp Toshiba S. A.

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

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taise Galvani Rayes - 

OAB:233034/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

embargante para comprovar nos presentes autos mediante juntada do 

comprovante de depósito bancário, o pagamento dos honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 642,00, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141899 Nr: 4001-68.2016.811.0007

 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): Natasha Taina de Amorim Ocampos, N. T. de 

Amorim Ocampos e Cia ltda ME, Nayame Amorim Ocampos

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 43, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 148768 Nr: 48798-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMM

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

 Vistos.1) DEFIRO a prova pericial e testemunhal requerida, assim FIXO 

como pontos controvertidos: a paternidade ou não do requerido com 

relação ao requerente.2) DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de abril de 2017, às 15h30min.2.1) Deverão as partes 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC.2.2) Consignando que, de acordo 

com o artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou 

intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as 

testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública serão intimadas pela via judiciária.2.3) Caso arroladas 

testemunhas residentes fora da Comarca, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas oitivas, 

consignando na deprecada a data designada para realização da audiência 

de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 

3) Por outro lado, diante da necessidade de realização de exame de DNA, 

DETERMINO a realização do exame, para tanto INTIME-SE a parte requerida 

para comparecer com documento pessoal nas dependências da Diretoria 

do Fórum de Alta Floresta/MT no dia 02 de março de 2017, às 17h00min, 

para coleta do material genético.3.1) Consigno que o valor do exame é de 

R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) à vista, devendo ser pago no ato da 

coleta do material pelo requerido Hamilton Massahiko Masuda, visto ser o 

autor beneficiário da justiça gratuita.3.3) EXPEÇA-SE carta precatória à 

Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de realização de coleta do 

material genético do autor Wallace Rodrigo de Oliveira, que deverá ser 

feita pelo servidor credenciado junto ao Juízo de Cuiabá/MT, e 

encaminhado o material para este Juízo de Alta Floresta/MT, para que aqui 

seja encaminhado juntamente com o material genético do suposto pai para 

o IPC, a fim de que seja realizada lá a prova pericial, tudo com a maior 

brevidade possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38514 Nr: 3911-46.2005.811.0007

 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): Amarildo Claudino Silva, João Carlos da Silva 

Claudino, Janete Perin Claudino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, José Rodolfo Novaes Costa - OAB:7.436/MT, 

Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do requerido à fl.155, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA à Comarca 

de Nova Monte Verde/MT, objetivando avaliar o imóvel penhorado e intimar 

os executados do auto de avaliação (art. 652, § 4º do CPC).

Esclareço que as custas referentes à Diligências do Oficial de Justiça 

serão por conta da parte autora.

Após a juntada do laudo de avaliação pelo Oficial de Justiça, vistas ao 

Exequente pelo prazo de 5 (cinco) dias manifestar sua concordância ou 

não ao valor atribuído ao bem. Para tanto, esclareço que se a parte 

exequente não concordar com a avaliação realizada e pugnar por 

avaliação feita por avaliador especializado, os honorários periciais serão 

suportados exclusivamente pelo Exequente.

Visando evitar futura alegação de nulidade dos atos praticados, intime-se 

o executado para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

laudo de avaliação.

No mesmo ato deverá ser procedida a intimação do cônjuge do devedor 

acerca da penhora efetuada, bem como do laudo de avaliação elaborado, 

devendo constar do mandado as advertências de praxe.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90859 Nr: 5134-58.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:, Procurador(a) da ANP - Ag. Nac. Petr., Gás Nat e 

Biocombustíveis - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pleito de citação via edital dos co-responsáveis Valdemir José 

Dobri e Carlote Prediger Dobri, tendo em vista que no caso em apreço 

restam ausentes as hipóteses previstas no art. 256 do Novo Código de 

Processo Civil, sobretudo porque não foram esgotados os meios 

disponíveis para localizar o domicílio da empresa executada, bem como 

não houve o redirecionamento dos co-responsáveis no polo passivo da 

demanda.

 Neste sentido segue a recente jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL - 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO 

RÉU - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O não exaurimento 

de todas as diligências possíveis para a tentativa de localização do réu 

inviabiliza o deferimento da citação por edital.” (TJMT, AI, 115549/2013, 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 29/01/2014, Data da publicação no DJE 03/02/2014)

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar, em 30 (trinta) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 41990 Nr: 2210-16.2006.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Sandra Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Pedro Clasen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

 Vistos.

Verifico que a parte executada pugnou pela realização de nova avaliação 

do imóvel penhorado, bem como requereu a realização de audiência de 

conciliação, uma vez que tem interesse em fazer um acordo com a 

exequente (fls.100/101).

De outro norte, à fl.102, a requerente informou que concorda com a 

avaliação do imóvel de fls.94/99, motivo pelo qual requereu a adjudicação 

imediata do imóvel penhorado, e ainda, para satisfazer a integralidade da 

dívida, pugnou pela realização de penhora on line em contas bancárias de 

titularidade do executado.

É o relatório.

Decido.

Pois bem, tendo em vista que a adjudicação consiste em transferir 

coativamente os bens do executado para a exequente, isto é, o crédito em 

moeda é substituído pelo bem penhorado do patrimônio do devedor, bem 

como é a modalidade de satisfação do credor (CPC – art. 852, inciso I do 

NCPC), não vejo óbices para acolher o pedido.

Posto isso, por ora, DEFIRO o pedido de Adjudicação e concedo a 

ADJUDICAÇÃO à parte Autora do bem imóvel penhorado à fl. 32, conforme 

avaliação às fls. 94/99.

 Determino a intimação da parte executada para que, caso assim queira, 

realize a REMISSÃO do bem adjudicado, depositando o seu valor em Juízo, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do disposto no art. 826, 

do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, determino seja 

lavrado o Auto de Adjudicação e, posteriormente, não havendo questões 

pendentes, seja expedida a Carta de Adjudicação do bem descrito à fl. 32 

e o respectivo Mandado de Entrega, em conformidade com o artigo 877, do 

Novo Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2805 Nr: 59-97.1994.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSO JOSE BOSCHIROLI, Maria Judite Boschiroli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pofeno Comercio Agropecuária e Mineração 

Ltda

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

OAB:5476/MT

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

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e 

Encargos Contratuais por Nilson José Boschiroli e Maria Judite Boschiroli 

em desfavor de Pofeno Comércio Agropecuária e Mineração Ltda, 

proposta no ano de 1994.

À fl. 286, foi determinada a intimação da parte autora, a fim de manifestar 

nos presentes autos requerendo o que entender de direito para regular 

prosseguimento da ação. Todavia, a parte autora, devidamente intimada, 

retirou os autos em carga no dia 14/12/2015 e devolveu o processo em 

10/08/2016, não se manifestou, conforme certidão de fl. 288, sendo que 

até o presente momento os autos permanecem sem manifestação.

 Assim, visto a inércia da parte autora, encaminhe-se os autos ao Arquivo 

definitivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107318 Nr: 2688-77.2013.811.0007

 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: Tony Atacado e Distribuidor de Secos e Molhados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Alta Floresta

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

OAB:14735-B/MT, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4701/MT, Luiz Alfeu Moojen Ramos - OAB:5291/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora às fls. 90 

à decisão de fls. 87/89.

Alega que o Embargante que há contradição quanto a decisão que 

condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais e em honorários advocatícios, fixados 10% sobre o valor 

atualizado da condenação, com fulcro no § 2° do art. 85 do NCPC.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que houve a alegada contradição na 

decisão embargada, visto que a lide fora julgada improcedente devendo o 

autor ser condenado em 10% sobre o valor atualizado da causa e não da 

condenação.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos opostos e defiro o 

pedido para corrigir a r. sentença na parte da condenação do autor em 

honorário de sucumbência no importe de 10% da condenação e 

determinar que o autor pague 10% sobre o valor atualizado da causa a 

título de honorário advocatício.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 123484 Nr: 1540-60.2015.811.0007

 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: Francisca de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV- Banco de Credito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG

 Vistos.

Processo com Alvará Judicial de nº 299553-0 expedido, conforme 

comprovante em anexo.

Assim, tendo em vista que a parte devedora satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais, se existentes.

Isento do pagamento de honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os presentes autos ao 

arquivo, obedecidas as normas previstas na CNGC.

Em caso de inadimplemento das custas processuais, arquivem-se os 

autos, anotando-se o nome dos devedores à margem do cadastro de 

inadimplentes do Distribuidor, nos termos da CNGC/MT, e observando o 

teor do Provimento nº 40/2014-CCJ.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1075 Nr: 102-92.1998.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Donizete Botéquio 

- OAB:10.494-MT

 Vistos.

Verificando o pedido de fls. 144, esclareço que o substabelecimento feito 

com reserva de poderes, consiste na transferência PROVISÓRIA dos 

poderes, podendo o procurador reassumi-los a qualquer tempo.

Como o mandato é outorgado intuitu personae, firmado pela confiança da 

parte a seu advogado, para este substabelecer para outro profissional É 

NECESSÁRIO POSSUIR AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NO RESPECTIVO 

INSTRUMENTO. Além disso, o substabelecimento do mandato, com 

reservas de poderes, é ato pessoal do advogado da causa.

O MANDATO conferido ao advogado não se extingue pelo decurso do 

tempo, salvo às hipóteses legalmente previstas relacionadas à revogação 

ou renúncia, MORTE ou interdição de uma das partes, mudança de estado 

que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para o 

exercer. (Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 16).

 Assim de acordo com o art. 104. O advogado NÃO SERÁ ADMITIDO A 

POSTULAR EM JUÍZO SEM PROCURAÇÃO, salvo para praticar ato 

considerado urgente.

§ 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, 

independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 

(quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

Para requerer em juízo, não basta que o advogado esteja inscrito na 

Ordem dos Advogados do Brasil. Ele deve exibir procuração da parte; 

deve, em outras palavras, COMPROVAR POR ESCRITO A EXISTÊNCIA DE 

UM CONTRATO DE MANDATO, em virtude do qual está autorizado a 

praticar atos em nome do outorgante.

Ante o exposto, mantenho a decisão de fls. 143, determino que Serventia 

Certifique se procedeu a intimação da parte autora, conforme decisão já 

realizada em dada de 24/08/2016.

Bem como, DESENTRANHE-SE dos autos o pedido de fls. 144, eis que o 

douto advogado sequer tem poderes outorgados para manifestar-se nos 

autos.

Às providências, intime-me.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103339 Nr: 5056-93.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Marisa Meyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira de Brito

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de designação de nova audiência eis que verifico a 

possibilidade de composição amigável no presente feito.

 DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de abril de 2017, às 

13h00min a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta comarca, oportunidade em que 

“todos os esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual 

da controvérsia”.

Caso reste infrutífera a conciliação, expeça-se mandado, objetivando a 

avaliação do bem descrito à fl. 43v, objeto de penhora e a intimação da 

penhora e da avaliação do executado e cônjuge, se casado for (art. 829, 

§ 1º do CPC).

Após a juntada do laudo de avaliação pelo Oficial de Justiça, vistas ao 

Exequente pelo prazo de 5 (cinco) dias manifestar sua concordância ou 

não ao valor atribuído ao bem. Para tanto, esclareço que se a parte 

exequente não concordar com a avaliação realizada e pugnar por 

avaliação feita por avaliador especializado, os honorários periciais serão 

suportados exclusivamente pelo Exequente.

Visando evitar futura alegação de nulidade dos atos praticados, intime-se 

o executado para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

laudo de avaliação.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127920 Nr: 4046-09.2015.811.0007

 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: Ivone Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogers Elizandro Borges - Presidente do 

Detran/MT

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

OAB:10.494-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro na Lei nº 12.016/2009, confirmo a liminar e 

CONCEDO EM DEFINITIVO a segurança pleiteada por IVONE FÁTIMA DA 

SILVA, para determinar o licenciamento, bem como o emplacamento do 

veiculo S-10 2,5L flex, modelo LTZ cabine dupla, ano 2014, modelo 2015, 

chassi 9BG148MAOFC417147, e, por conseguinte, julgo extinto o feito 

com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Isento de custas e despesas processuais, conforme 

preceitua o artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie de acordo com a Súmula 512 do 

Supremo Tribunal Federal: “Súmula 512 – Não cabe condenação em 

honorários de advogado na ação de mandado de segurança”.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sentença sujeita ao reexame necessário, ante o 

disposto no artigo 14, §1º da Lei nº 12.016/2009, de modo que, decorrido 

o prazo sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com os cumprimentos deste juízo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128357 Nr: 4258-30.2015.811.0007

 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 Eva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Manoel Bandeira, Rubens Prado, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, decreto a revelia da requerida e dos confinantes, 

consignando a não ocorrência do efeito previsto no art. 344 (presunção 

de veracidade dos fatos alegados na inicial), mas tão somente do efeito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 27 de 433



previsto no art. 346 (desnecessidade do revel ser intimado dos atos 

processuais subsequentes).

Por fim, intimem-se a parte autora a especificar outras e eventuais provas 

que pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias, delimitando a 

pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento, vindo-me, após, os 

autos conclusos para despacho saneador ou eventual julgamento 

antecipado do mérito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 805 Nr: 23-79.1999.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

Diante da informação de fl.305, intime-se a parte embargada para 

proceder a regularização processual, no prazo de 15 (quinze) dias, visto 

que a causídica da parte embargada renunciou ao mandato que lhe foi 

outorgado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 807 Nr: 27-53.1998.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 Vistos.

Proceda-se a inclusão na capa dos autos e no sistema apolo da causídica 

da parte autora Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis OAB/PR 8.123, 

excluindo-se os antigos procuradores.

De outro norte, quanto a informação de fl.93 e com o retorno dos autos à 

Justiça Comum, INTIMEM-SE as partes para manifestarem, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do feto.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4646 Nr: 74-90.1999.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestarem quanto ao retorno dos autos à 

Justiça Comum, bem como para requererem o que entender de direito, no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feto.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45509 Nr: 5220-68.2006.811.0007

 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: Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Elisabete 

Aparecida da Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Proceda-se a inclusão na capa dos autos e no sistema apolo dos 

causídicos Dr. Servio Túlio de Barcelos OAB/MT 14.258-A e Dr. José 

Arnaldo Janssen Nogueira-OAB/MT 19.081-A da parte autora, 

excluindo-se os antigos procuradores.

De outro norte, intimem-se as partes para manifestarem quanto ao retorno 

dos autos à Justiça Comum, bem como para requererem o que entender 

de direito, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do feto.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103228 Nr: 4937-35.2012.811.0007

 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: CdSdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdFF

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

OAB:MT/16.325, Douglas Beckmann Morel Luck - OAB:MT/20750-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido do Ministério Público e torno sem efeito a citação editalícia 

do requerido.

Diante o exposto, DETERMINO a expedição de carta precatória a Comarca 

de Sorriso, MT, objetivando a citação pessoal, no endereço indicado às 

fls. 79.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121345 Nr: 208-58.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Maslawski, Joaquim Rodrigues da Silva, João Helio 

Avancini, João Batista da Fonseca, João Vitor de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

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

qual poderá arguir 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, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124678 Nr: 2172-86.2015.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 28 de 433



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Maria Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY Brasil Serviços Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalves 

Pires - OAB:17.603/A-MT

 Vistos.

Processo com Alvará Judicial de nº 299557-3 expedido, conforme 

comprovante em anexo.

Assim, tendo em vista que a parte devedora satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais, se existentes.

Isento do pagamento de honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os presentes autos ao 

arquivo, obedecidas as normas previstas na CNGC.

Em caso de inadimplemento das custas processuais, arquivem-se os 

autos, anotando-se o nome dos devedores à margem do cadastro de 

inadimplentes do Distribuidor, nos termos da CNGC/MT, e observando o 

teor do Provimento nº 40/2014-CCJ.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129761 Nr: 5005-77.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivens Ortigari Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Severo Moreira Fontana

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 50.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, momento que em serão procedidas buscar via 

sistema RENAJUD e INFOJUD.

 Após, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5730 Nr: 958-85.2000.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

Diante da informação de fl.172, intime-se a parte embargada para 

proceder a regularização processual, no prazo de 15 (quinze) dias, visto 

que a causídica da parte embargada renunciou ao mandato que lhe foi 

outorgado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 7844 Nr: 1939-17.2000.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARTUR BÚSSOLO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. Comércio e Exportação de Madeiras Ltda

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

OAB:5091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 168/169 a fim de DETERMINAR nova avaliação do 

bem penhorado (fls.124/125), a ser realizada por Oficial de Justiça, eis 

que da última avaliação efetivada nos autos passaram-se mais de nove 

meses e não houve interessados na aquisição, o que induz a inadequação 

do preço.

Feita a nova a avaliação, deposite-se o bem com o autor a fim de garantir 

a execução, nos moldes do artigo 840, parágrafo único, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Após manifestação do exequente, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14700 Nr: 171-85.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Gregório

 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: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Defiro o pleito formulado à fl. 390.

Assim, intime-se pessoalmente o executado para, em cinco dias, indicar 

onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de praticar ato 

atentatório à dignidade da justiça e incorrer em multa correspondente a 

10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, desde que não 

apresente justificativas plausíveis a serem submetidas ao crivo desta 

magistrada, nos termos dos artigos 772, 774, V e 774, todos do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59380 Nr: 3924-40.2008.811.0007

 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: Ademir Antonio Brunetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Carlos Mucilini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis Araújo da Costa - 

OAB:11.632-MT, Patrick Sharon dos Santos - OAB:14712/ MT, 

Valber da Silva Melo - OAB:8927/MT

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

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Wilson Carlos Mucilini 
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em face da sentença de mérito de fls. 424/428, a qual julgou parcialmente 

procedente os pedidos inicias.

Opõe os presentes com o fito de se ver sanada a omissão quanto à 

condenação apenas da parte requerida ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais e custas processuais, bem como alega omissão quanto a 

nulidade processual apontada em pedido de reconsideração.

 Cabe salientar que, os embargos de declaração tem por escopo a 

integração, o esclarecimento ou o reparo apenas da decisão (em sentido 

amplo) embargada, não se prestando a atingir diversas outras decisões já 

proferidas nos presentes autos, as quais restam acobertadas pela 

preclusão.

Compulsando os autos, considerando que a sentença de fls.424/428 

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, verifico que a 

sucumbência do autor é irrisória, sendo que pelo princípio da causalidade, 

as custas processuais e os honorários advocatícios são devidos pela 

parte requerida, a qual deu causa a demanda, motivo pelo qual não 

conheço a alega omissão quanto a condenação da parte autora ao 

pagamento dos honorários e custas processuais.

Do mesmo modo, não conheço a alega omissão quanto a nulidade 

processual apontada em pedido de reconsideração, tendo em vista que 

em audiência de fl.340, foi encerrada a instrução processual, e as patês 

saíram intimadas para apresentarem alegações finais, não havendo que 

se falar em nova produção de provas. Logo, verifica-se que o 

inconformismo do Embargante com a sentença embargada deverá ser 

deduzido através da via recursal própria.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Aclaratórios opostos e 

indefiro o pedido de condenação do requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Do mesmo modo, não conheço a 

alega omissão quanto a nulidade processual apontada em pedido de 

reconsideração.

Mantenho a sentença de fls.424/428 em sua integralidade.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95094 Nr: 3420-29.2011.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Valdomiro Alves de Oliveira

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, esclareço que os alvarás foram devidamente expedidos.

Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos 

moldes dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, para que surtam os efeitos legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o transito em julgado, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100573 Nr: 2130-42.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgard Simões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. C. Comércio de Papeis Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgard Simões - 

OAB:168022/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Sversuti da Silva - 

OAB:19.382-MT, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:13.142/MT

 Vistos.

Processo com Alvará Judicial de nº 299581-6 expedido, conforme 

comprovante em anexo.

Assim, tendo em vista que a parte devedora satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais, se existentes.

Isento do pagamento de honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os presentes autos ao 

arquivo, obedecidas as normas previstas na CNGC.

Em caso de inadimplemento das custas processuais, arquivem-se os 

autos, anotando-se o nome dos devedores à margem do cadastro de 

inadimplentes do Distribuidor, nos termos da CNGC/MT, e observando o 

teor do Provimento nº 40/2014-CCJ.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111044 Nr: 6647-56.2013.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Braz Domingos de Freitas Neto

 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:

 Vistos.

 Primeiramente, esclareço que os alvarás foram devidamente expedidos.

Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos 

moldes dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, para que surtam os efeitos legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o transito em julgado, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112974 Nr: 1646-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Maslawski, João Vitor de Oliveira, Maria 

Augusta de Oliveira, Antonio José Bispo, João Batista da Fonseca, Vivaldo 

José dos Santos, Ari Tenutti, Zenaldo José dos Santos, Natalina Lopes 

dos Reis dos Santos, Maria do Socorro da Fonseca, Neide Lopes dos Reis 

dos Santos, Ines Carine Tenutti, MARIA DE JESUS SOARES LIMA BISPO, 

Helena Benedita da Silva, Joaquim Rodrigues da Silva, José Benjamin da 

Silva, João Helio Avancini

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

OAB:22819/PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por hora deixo de apreciar o pedido de bacenjud.

Outrossim, DEFIRO o pedido de citação do executado Antonio José Bispo, 

para, no prazo de três (03) dias, contados da citação, pague a dívida 

(CPC/2015, art. 829, caput) ou, no prazo de quinze (15) dias, após a 

juntada aos autos do mandado de citação, opor embargos à execução 

(art. 915, CPC/2015).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116711 Nr: 4891-75.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Benjamin da Silva, Neide Lopes dos Reis dos 

Santos

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:18032-A

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 
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qual poderá arguir 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, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124121 Nr: 1898-25.2015.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Alves de Moura, Onice Perroni de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O

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

OAB:13311/MT

 VistosCooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-grossense-SICREDI, devidamente qualificada nos autos, interpôs 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão de fls. 42/44, alegando 

que houve contradição, motivo pelo qual interpôs o presente 

embargo.Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.No mérito, 

entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a matéria arguida 

deve ser apreciada mediante pedido de recurso diverso, no caso, 

embargos de apelação.Não cabe em sede de embargos de declaração a 

modificação da sentença que a parte não concorda. Nesse sentido:EDcl 

nos EDcl no AgRg no REsp 653270 / RS ; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL Relator(a) Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 

(1106) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 

24/05/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 01.07.2005 p. 605 Ementa 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. ART. 535 DO CPC. 

IMPOSSIBILIDADE.A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente 

clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm 

aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima 

excepcionalidade.Não se prestam a um reexame da matéria de mérito 

decidida no acórdão embargado.Incide a regra geral do art. 1º-D da Lei nº 

9.494/97 nas execuções advindas de ação ordinária, ainda que o pólo 

ativo da mesma seja plúrimo.Embargos rejeitados.“Não pode ser conhecido 

recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a 

decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de 

integração, não de substituição.’ (STJ – 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl, 

rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., 

DJU 22.11.93, p. 24.895).“Os embargos de declaração não se prestam à 

correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).Assim sendo, por não 

vislumbrar a hipótese contida no artigo 1022 do Novo Código de Processo 

Civ i l ,  NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136212 Nr: 954-86.2016.811.0007

 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: MEdLS, Anderson Cleber da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul- Linhas Aéreas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Martins Soares - 

OAB:16329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itallo Gustavo de Almeida 

Leite - OAB:7413/MT

 Vistos.

Processo com Alvará Judicial de nº 299607-3 expedido, conforme 

comprovante em anexo.

Assim, tendo em vista que a parte devedora satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais, se existentes.

Isento do pagamento de honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os presentes autos ao 

arquivo, obedecidas as normas previstas na CNGC.

Em caso de inadimplemento das custas processuais, arquivem-se os 

autos, anotando-se o nome dos devedores à margem do cadastro de 

inadimplentes do Distribuidor, nos termos da CNGC/MT, e observando o 

teor do Provimento nº 40/2014-CCJ.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103063 Nr: 4760-71.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitória da Riva Carvalho

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson de Carvalho - OAB:MT 

1810-A, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

 Vistos.

Tendo em vista o bloqueio realizado à fl. 50, intime-se a executada, na 

pessoa de seus advogados, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Por fim, conforme requerido à fl. 54 , DETERMINO que todas as 

publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados 

Edson de Carvalho (OAB/MT 1810 e OAB/SP 12068) e Luana Liporace 

Pires da Silva (OAB/MT 12223), devendo-se realizar as devidas 

alterações na capa dos presentes autos, bem como no sistema Apolo.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 365 Nr: 328-63.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Central de Crédito Rural de MT Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural de Alta Floresta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos.

Ante a certidão de fls. 261, verifico que a autora devidamente intimada não 

manifestou nos autos, em um lapso temporal maior que 30 (trinta) dias, 

assim, encaminhe-se os autos ao Arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113037 Nr: 1610-14.2014.811.0007

 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: Jefferson Rossi de Souza

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

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

OAB:MT 13120-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial e, por 

conseguinte, julgo EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários, vez que beneficiária da Justiça Gratuita.Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128234 Nr: 4195-05.2015.811.0007

 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: Vanessa Angelica Randoli de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e item 6.16.7.2 da CNGC/MT, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134334 Nr: 7484-43.2015.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Soares Dalla Riva, Marcio José da 

Rocha, Fernando Santos Braga, Rbr Entretenimento Ltda-ME

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

OAB:5091-B

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

 RECEBO-O e determino que a secretaria promova as devidas retificações 

na capa dos presentes autos, bem como no sistema Apolo. Dessa forma, 

CITE-SE o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir as 

obrigações de fazer constantes no título executivo (O isolamento acústico 

do forro do imóvel; Remanejamento do sistema de som; Caso não 

suficiente, o isolamento acústico da parede acima do telhado do alambique 

até o limite do prédio dos autores) ou demonstrar que já as cumpriu, tudo 

nos moldes do acordo homologado judicialmente (fl. 41 dos presentes 

autos), ou oferecer embargos no prazo legal (art. 815 do NCPC). Após o 

prazo acima estabelecido (10 dias) e caso o executado porventura 

descumpra as obrigações pactuadas, FIXO a multa diária no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil), com incidência limitada pelo período de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 538, § 3º e do artigo 814, ambos do Novo Código de 

Processo Civil,Com o decurso do prazo estabelecido e caso descumpridas 

as obrigações pactuadas, voltem-me os autos conclusos para apreciação 

do pedido de busca, apreensão e remoção de todos os equipamentos de 

som existentes no local (fl. 187).Por fim, CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA 

QUANTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS, conforme anteriormente determinado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 42708 Nr: 2952-41.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. C. Petrotélis Com. de Petróleo Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto da Costa 

Leite - OAB:6205

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar nos presentes autos o endereço atualizado 

da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que o endereço 

constante dos autos foi diligenciado pelo Sr. Oficial de Justiça conforme 

certidão de fl. 126 e não foi localizado.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130343 Nr: 5333-07.2015.811.0007

 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 Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Lacerda Viana Zanco, Josana Viana 

Xavier, Josieane Viana Xavier, Beatriz Viana Xavier

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

OAB:13311/MT, Flaviany Ribeiro Garcia Almeida - OAB:12.889/MT, 

Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo no valor de R$ 33,60 (trinta e três reais e 

sessenta centavos), referente a condução do oficial de justiça, na conta 

nº 28.170-0, Central de Mandados (CNPJ 00.116.243.0001-90), Agência 

1177-0, do Banco do Brasil S/A, juntando aos autos o comprovante 

original, de acordo com o item 3.3.7.2 da CNGC/MT, para posterior 

cumprimento do mandado de intimação das sócias da empresa executada 

Dirce Lacerda Viana Zanco e Josiane Viana Xavier acerca da penhora 

on-line realizada em suas contas bancárias pelo sistema BACENJUD.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 234954 Nr: 12717-93.2016.811.0004

 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: Marcelino Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aegea Saneamento e Participações S/A, 

Nascentes do Xingu Participações e Administração S/A, Águas de Barra 

do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Dacorso - 

OAB:14.777-A, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 VISTOS.

1. Em havendo notícia do óbito da parte autora (fls. 162, 217/218), 

SUSPENDO O PROCESSO, nos termos do art. 313, I CPC/2015, e por 

consequência o prazo para apresentação da contestação, com efeito 

retroativo a data da audiência.

2. INTIME-SE a parte autora para proceder com a devida habilitação do 

espólio, dos sucessores ou dos herdeiros, no prazo de 60 (sessenta) 

dias (art. 313, §2º, II, CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 101028 Nr: 6031-95.2010.811.0004

 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: Valdecina Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA movida por 

VALDECINA FERREIRA DE CARVALHO em desfavor de E.L. ESTEVES 

IMOBILIÁRIA, todos qualificados nos autos.

 Vieram-me aos autos manifestação da parte autora pugnando pelas 

benesses da gratuidade da justiça, bem como pelo desentranhamento de 

documentos constante nos autos.

Em que pese as arguições da requerente verifico que não consta nos 

autos qualquer documento hábil e útil a conferir a condição de 

hipossuficiente à postulante, capaz de ensejar a modificação da decisão 

anteriormente proferida às fls.47/48.

Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento das custas processuais, na forma determinada na 

sentença de fls.105/verso, sob pena de cadastro do devedor e do valor 

pendente no Sistema da dívida ativa Estadual, consoante disposto nos 

provimentos 40/2014 e 80/2014 da CGJ/MT.

Ainda, defiro o pedido de desentranhamento dos documentos de fls.24/41, 

devendo ser feita a devida substituição por cópia nos autos.

Após, cumpra-se a sentença proferida, remetendo-se os autos ao 

arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 82449 Nr: 5667-94.2008.811.0004

 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: Izabel Vieira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:MT 10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 224349 Nr: 5530-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->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: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERV OBRAS CONST E LOCADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intime-se o exequente para, em 05 (cinco) dias, apresentar a tabela 

discriminada do cálculo do débito, sem o qual torna-se impossibilitada a 

instauração da fase de cumprimento de sentença, sendo de rigor a 

extinção do feito. Aponto que a intimação não necessita ser pessoal, nos 

termos do entendimento sedimentado no STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - 

ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 

FÁTICA – RECURSO IMPROVIDO.

STJ – 3ª Turma – AgRg – no REsp 1129569/PE – Rel. Min. Massami Uyeda 

– julg. 10/10/2009 – DJE 23/10/2009.

II – Transcorrido o prazo supra, e não cumprida a exigência voltem-me 

para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 21006 Nr: 290-26.2000.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo & Polo Ltda, José Roberto Herrero Polo, 

SOLANGE DALCENO POLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ayrton Guilherme Petrolinio 

Gomes Silva - OAB:19.976/O, LÁZARO ROBERTO SOUSA PRADO - 

OAB:MT n.º 8.793-A

 DispositivoI – Rejeito a prescrição arguida pelo executado.II – Expeça-se 

em favor da exequente, o competente alvará de levantamento dos valores 

bloqueados as fls. 82 e 131.III – Defiro a restrição pleiteada.IV – Bloqueio 

neste momento os veículos automotores em nome dos devedores, por 

meio do sistema RENAJUD.V – Intime-se o executado da restrição 

realizada podendo no prazo de 05 dias, requerer o que entender de 

direito.VI – Após, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 dias, 

pleitear o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 45340 Nr: 1264-24.2004.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Monteiro do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

Ricardo Nigro - OAB:8414

 Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada, 

pois restaram comprovadas as alegações do executado, acerca do 

pagamento integral da dívida, consoante depósitos de fls. 95/96. Julgo 

extinto o processo de execução, em relação à cobrança da CDA, em 

virtude do pagamento, com base no art. 794, inciso I do Código de 

Processo Civil. Promovo o desbloqueio neste momento dos veículos 

automotores em nome do devedor, por meio do sistema RENAJUD, 

conforme comprovante em anexo.Custas satisfeitas pelo executado. Sem 

condenação em honorários advocatícios.Publique-se,Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 152976 Nr: 4046-57.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcido Mayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO 

GROSSO, Secretária Municipal de Saúde de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, 

Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em virtude do 

cumprimento da obrigação de fazer, com base no art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

praxe. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 226400 Nr: 6715-10.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Tereza de Almeida Dias Franco, Dalmo 

José Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 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 
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intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 38, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 177985 Nr: 12258-96.2013.811.0004

 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: Ramiro José Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maildes Aires Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO - 

OAB:3971-MT, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 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 

de avaliação de fls. 127/129 e requerer o que entender de direito, prazo 

CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 176030 Nr: 9917-97.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. BORGES ME, Weldemaer Silva Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 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 exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

de fls. 99, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 172282 Nr: 5172-74.2013.811.0004

 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: Edson de Souza Lima, Maria Aparecida Novaes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira Vianna Neto, Neuza Maria 

Furia Viana, Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Modesto Gonçalves 

Fortes - OAB:2199-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 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. 

484/502.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 5999 Nr: 744-45.1996.811.0004

 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): José Carlos de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184

 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. 

92/114.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 166090 Nr: 8416-45.2012.811.0004

 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: CdFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Diante do exposto,Decido:I – Determino a realização de estudo 

psicossocial cabível ao caso junto ao menor Kaio Gabriel dos Santos Lima, 

assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação do laudo 

formulado pela equipe multidisciplinar. Registro que, em havendo 

comprovação de lesões corporais no menor, a equipe deve imediatamente 

acionar o Conselho Tutelar além de comunicar este magistrado.II – 

Expeça-se, com urgência e indicação de urgência ao juízo de deprecado, 

carta precatória para viabilizar a realização do estudo psicossocial, no 

endereço indicado as fls. 59.III – Apresentado o laudo, voltem-me para 

deliberar quanto ao pedido de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 174559 Nr: 7998-73.2013.811.0004

 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: Maria Galvão de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

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

Abreu - OAB:MT 15.984, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A, Luciana Veríssimo Gonçalves - OAB:8270

 Intimação do advogado da parte Requerida, para que, no prazo de 05 

dias, efetue o pagamento das custas processuais, no valor de R$ 276,40, 

e Taxa Judiciária no valor de R$.128,67, 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 das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 171914 Nr: 4730-11.2013.811.0004

 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: Selma Maria de Oliveira Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:15.569, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA SALGADO DE 

MACEDO CURVO - OAB:OAB/MT 14.511, ANA PAULA FISCHER 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 16.074, CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO - OAB:OAB/MT 16.397, Caroline Revelles Guarezi - 

OAB:16280/MT, CRISTIANY ROBERTA CONCEIÇÃO - OAB:OAB/MT 

13.004, ELAINE BRANDÃO SILVÉRIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.148, 

ELEONORA MAYUMI NEPOMUCENO NÓBREGA VAZ - OAB:OAB/MT 

15.790, ESTHER SALOMÃO DE MORAES - OAB:OAB/MT 15.953, FABIO 

POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.601, Fabricia Barros de 

Paiva Barbosa - OAB:11872/MT, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, GLEICY LAURA BARROS GONÇALVES LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.441/B, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, 

JULIANA SCARSELLI MORAES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.882, 

LARRISA LAURA BARROS PINTOS - OAB:OAB/MT 15.240, LUCIANA 

JOANUCCI MOTTI - OAB:7.832, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5.031-MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, RENATO ALVES DA SILVA 
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- OAB:OAB/MT 14.850, Saionara Mari - OAB:MT 5.225, WILSON 

LISANDRO VEIGA - OAB:OAB/MT 15.427

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 99114 Nr: 4120-48.2010.811.0004

 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: Patos Diesel Ltda, Pater Participações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Francisco Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Campos Sabino - 

OAB:97023/MG, ELIANA CHAVES ULHÔA SILVEIRA - OAB:62.105/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramízio Geraldo Medeiros 

- OAB:GO 5.138

 I – Ciente dos acórdãos retro.

II – Transladem-se os acórdãos de fls. 332/340, 361/364 e 762/765 aos 

autos de execução de sentença de Cód. 5511.

III – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

IV – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 98785 Nr: 3794-88.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Ferreira Nobre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:15(quinze)

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Vilson Ferreira Nobre, Cpf: 

17307139120, Rg: 319.493 SSP MT Filiação: Salvador Ferreira Nobre e 

Creuza Ferreira Nobre, data de nascimento: 26/11/1955, brasileiro(a), 

natural de Torixoréu-MT, casado(a), funcionário público estadual/fiscal, 

Endereço: Rua Laurindo Sobreira Amaral, 910, Bairro: Dermat - Jardim 

Maria Lúcia, Cidade: Barra do Garças-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 34203 Nr: 401-05.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Organização Estrela de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:0001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO CASSEMIRO DE 

SOUZA - OAB:22568/GO

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:15(quinze)

Nome do(s) Intimando (a,s):Devedor(a): Organização Estrela de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda, CNPJ: 00793703003644Inscrição Estadual: 

131494740, brasileiro(a), Endereço: Rua Mato Grosso, 915, Bairro: Centro, 

Cidade: Barra do Garças-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 153553 Nr: 4868-46.2011.811.0004

 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: Flávia Lorena Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Andrade Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Fátima Flores - 

OAB:MT 9.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:15 quinze

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Juliana Andrade Faria, Cpf: 

02916124152, Rg: 1.724.930-9 SSP MT Filiação: Alcides Alves Faria e 

Ariuza Andrade Faria, data de nascimento: 14/04/1984, brasileiro(a), 

natural de Barra do garças-MT, convivente, estudante, Endereço: Rua das 

Azaléias, Casa 14, Bairro: Recanto das Acácias, Cidade: Barra do 

Garças-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 72494 Nr: 5742-70.2007.811.0004

 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: ZNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: , - OAB:, Marco Aurélio de 

Martins e Pinheiro - OAB:MT 4.431, Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:15(quinze)

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Luciano Mizael da Silva Filiação: 

Sebastião Mizael da Silva e Arlinda Clemente Silva, data de nascimento: 

20/02/1975, brasileiro(a), natural de São félix do araguaia-MT, casado(a), 

encanador, Endereço: Incerto e Não Sabido

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 199156 Nr: 3211-30.2015.811.0004

 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: Elenir Calacio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jesus Miguel Asencio Mora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.I – DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de fls. 605/607, 

restando devidamente autorizada a inventariante Elenir Calacio dos 

Santos, a livre administração das contas bancárias da pessoa jurídica 

Empresa J M A MORA E CIA LTDA, bem como, deferida a realização das 

alterações cadastrais junto as Fazendas Públicas, Junta Comercial e 

Receita Federal.II – Oficie-se a Srª Gestora a instituição bancária para que 

promova o pagamento da taxa judiciária no montante de R$ R$ 8.614,04 

(oito mil seiscentos e quatorze reais e quatro centavos).III – Expeça-se o 
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necessário para a realização da audiência designada no feito em 

apenso.IV – Intimem-se. Barra do Garças, 02 de fevereiro de 

2017.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 156716 Nr: 8966-74.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aériton Wagner Castro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:11.055

 Intimação da parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

nos autos o CPF e dados bancários do requerido, para expedição de 

Alvará para levantamento do valor bloqueado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 156716 Nr: 8966-74.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aériton Wagner Castro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:11.055

 DispositivoI – Defiro o pedido de desbloqueio dos valores apresentado 

pelo executado.II – Expeça-se, em favor do executado, o competente 

alvará de levantamento de valores.III – Intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, atualizar o débito, posto que transcorrido longo 

prazo, desde a última atualização e indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de suspensão do feito.IV – Transcorrido o prazo supra, sem a 

indicação de bens, suspenda-se o feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

período em que estará suspenso o prazo prescricional, nos termos do art. 

921, §1º do CPC.V – Findo o prazo de suspensão, intime-se o exequente 

para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento definitivo e início da contagem do prazo prescricional, 

conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.VI – Após o arquivamento definitivo e 

transcorrido o prazo prescricional de 05 anos, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 212746 Nr: 11095-13.2015.811.0004

 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: CALM, AMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão interlocutória

I – Defiro o pedido retro.

II – Designo para o dia 22 de março de 2017, às 13h30min (MT) audiência 

de conciliação que será realizada no Núcleo de Conciliação e Mediação.

III – Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do art. 334, §8° do CPC, 

observando-se o endereço indicado em fls. 33/34. Consigne-se no 

mandado que, não havendo conciliação, terá o demandado prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar defesa, nos termos do art. 335 e inciso do 

CPC.

IV – Intime-se a requerente nos termos da decisão de fls. 48/48v.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 215956 Nr: 435-23.2016.811.0004

 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: Lais Aparecida Banzoni Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adejair Neto Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.I – Nomeio a requerente inventariante, independente de termo.II 

– Intime-se a inventariante para, no prazo de 20 dias, apresentar as 

primeiras declarações. III – Determino que o Srº Meirinho promova 

avaliação judicial o único bem móvel que integra o espólio, qual seja, 

veículo VW/GOLF Generation, Placa NFR3258, devendo ser observado o 

disposto nos artigos 872 e 873, do CPC.IV – Em seguida, cumprido o item 

anterior, citem-se os herdeiros e a Fazenda Estadual para, no prazo legal, 

manifestarem-se sobre as primeiras declarações e os valores atribuídos 

na avaliação.V – Após, intime-se a inventariante para, promover a 

quitação do ITCMD e apresentar certidão negativa de débitos fiscais nos 

três níveis fazendários.VI – Em seguida, ao Ministério Público.VII – Por fim, 

voltem-me os autos conclusos. Barra do Garças, 02 de fevereiro de 

2017.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 243609 Nr: 1786-94.2017.811.0004

 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: Edna Neres Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso, Gustavo Muzzi Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I - DEFIRO A LIMINAR pretendida pelo impetrante, determinando a imediata 

liberação dos bens e documentos apreendidos por meio do TAD nº 

1128698-5. II - NOTIFIQUE-SE o impetrado da liminar ora concedida, para 

que no prazo de dez (10) dias preste as informações que entender 

necessárias, sem se esquecer de enviar-lhe cópia da inicial e dos 

documentos que a acompanham. III - Findo a prazo de dez (10) dias, vindo 

ou não as informações do impetrado, ouça-se o Ministério Público. IV – 

Após, voltem-me para sentença.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 96349 Nr: 1273-73.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:15(quinze)

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Francisca Alves dos Santos, 

Cpf: 52257142187, Rg: 465.736 SSP MT Filiação: Jeovito Lino de Souza e 

Baldina Alves dos Santos, data de nascimento: 18/07/1952, brasileiro(a), 

natural de Itumbiara-GO, viuvo(a), do lar, Endereço: Rua do Orvalho, 

Qd.497, Lote 25 / 21 e 34, Bairro: Nova Barra, Cidade: Barra do 

Garças-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 168547 Nr: 12506-62.2013.811.0004

 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: Jorge Luiz Correa Martinelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
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Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PRODEDENTE O PEDIDO DA 

PARTE AUTORA anelado na inicial, condeno a requerida ao pagamento de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

a título de indenização pela invalidez decorrente do sinistro do qual foi 

vítima, sobre a qual incidirão juros de mora a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, a partir da data do sinistro.Dada a sucumbência a 

maior contra o autor, condeno o requerente ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios, os quais, com arrimo no art. 85, § 8º 

do CPC, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigência fica 

suspensa por força do disposto no art. 12 da Lei 1.060/50, posto que foi 

concedido ao requerente os benefícios da assistência judiciária 

gratuita.Condeno a requerida ao pagamento dos honorários do Sr. Perito, 

indicado pelo mesmo em R$ 500.00 (quinhentos reais), devendo o valor 

ser depositado em 10 dias, sob pena de penhora de tais valores, posto 

que é verba alimentar do Sr. Perito.Havendo depósito, intime-se o Sr. Perito 

para indicar conta bancária para a transferência do mesmo, com 

respectiva confecção do alvará.Certificado o trânsito em julgado, levem-se 

os autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 227730 Nr: 7530-07.2016.811.0004

 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: EGFdS, DFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdSF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão interlocutória

I – Defiro o pedido retro.

II – Designo para o dia 22 de março de 2017, às 13h10min (MT) audiência 

de conciliação que será realizada no Núcleo de Conciliação e Mediação.

III – Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do art. 334, §8° do CPC, 

observando-se o endereço indicado em fls. 33/34. Consigne-se no 

mandado que, não havendo conciliação, terá o demandado prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar defesa, nos termos do art. 335 e inciso do 

CPC.

IV – Intime-se a requerente nos termos da decisão de fls. 14.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 235560 Nr: 13114-55.2016.811.0004

 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: AFLF, JKLF, KLF, JLRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão interlocutória

I – Defiro o pedido retro.

II – Designo para o dia 22 de março de 2017, às 12h50min (MT) audiência 

de conciliação que será realizada no Núcleo de Conciliação e Mediação.

III – Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do art. 334, §8° do CPC, 

observando-se o endereço indicado em fls. 31/31v. Consigne-se no 

mandado que, não havendo conciliação, terá o demandado prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar defesa, nos termos do art. 335 e inciso do 

CPC.

IV – Intime-se a requerente nos termos da decisão de fls. 17.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 243531 Nr: 1745-30.2017.811.0004

 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: Agnes Martins Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto da Receita Pública, 

Útimo Almeida de Oliveira, Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Duarte dos Santos - 

OAB:19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, emendá-la, qualificando corretamente a autoridade coatora, 

posto que o Mandado de Segurança deve ser impetrado contra a pessoa 

detentora do cargo, não contra o cargo, art. 1º, § 1º c/c art. 6º, §3º, 

ambos da Lei 12.016/09.

Não havendo emenda, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 178387 Nr: 308-56.2014.811.0004

 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: Maria Urbana Pimentel Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves, Edvar Pereira Costa, 

E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Eromar Barbosa Belém - OAB:7003/MT, Zenilda 

Teodora de Lima Silva - OAB:MT 17.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004

 Certifico e dou fé que, transcorreu o prazo para o Autor informar o 

enederço correto do Requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 154364 Nr: 5978-80.2011.811.0004

 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: Walter Carrijo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida & Previdência

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:15.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:10.320-B, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Intimação do advogado da parte Requerida, para que, no prazo de 05 

dias, efetue o pagamento das custas processuais, no valor de R$ .699,55, 

e Taxa Judiciária no valor de R$.800,00, 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.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 68592 Nr: 2089-60.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Rezende, Maria José Alves 

Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Pedro Augusto Santos de Souza - 

OAB:MT 20.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 Proc. n° 2089-60.2007.811.004 – Cód. 68592

 VISTOS EM COREIÇÃO.

Trata-se de Ação de Execução proposta por SICOOB ARAGUAIA em face 

de JOSÉ ALVES DE REZENDE e MARIA JOSÉ ALVES DE REZENDE, em 

que foi entabulado acordo amigável entre as partes, sendo este 

devidamente homologado as fls.198.

As fls.204/208, a parte autora veio aos autos informar que o executado 

encontra-se em mora desde 10/03/2016, ensejando assim, causa de 

ruptura de acordo e prosseguimento de execução anteriormente 

suspensa.

Ante a noticia de descumprimento do acordo homologado por sentença, 

DETERMINO:

 I - Intime-se o executado para que efetue o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e, também, de 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º 

do artigo 523 do Código de Processo Civil.

II. Decorrido o prazo sem ser efetuado o pagamento, proceda-se à 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito vindicado, conforme valor apresentado às fls.159, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça observar a ordem de preferência do art. 835 do Código 

de Processo Civil, bem como o art. 872 do mesmo diploma legal.

III. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora ou arresto, 

cumpra-se conforme determinar o art. 836 §1º do CPC, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência do executado.

IV. Transcorrido o prazo previsto no item 2, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.

V. Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças, 01 de fevereiro de 2016.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243353 Nr: 1631-91.2017.811.0004

 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: Marta Miranda Lídio Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A, 

Fujioka Eletro Imagem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT 8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 1631-91.2017 - cód. 243353

Vistos em Correição

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser realizada em 30 de março 

de 2017, às 16h00min pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, os 

Requeridos poderão oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

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

Às providências.

Barra do Garças, 02 de fevereiro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243339 Nr: 1618-92.2017.811.0004

 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: Ana Claudia Bressiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 618-92.2017 – Código nº 243339

Vistos etc.

1 – Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Relação 

Jurídico Tributária c/c Repetição de Indébito, ajuizada por Ana Cláudia 

Bressiani em face do Superintendente Adjunto de Fiscalização Fazendária 

do Estado de Mato Grosso e Energisa Mato Grosso s/a.

2 – O STJ possui entendimento firmado no sentido de que, nas ações em 

que se discute a incidência de ICMS sobre a demanda contratada de 

energia, as concessionárias não possuem legitimidade para figurar no polo 

passivo, uma vez que apenas arrecadam e transferem os valores para o 

Estado.

3 – O mesmo entendimento serve para o requerido Sr. Superintendente 

Adjunto de Fiscalização, eis que este somente desempenha sua funções.

4 - Sendo assim, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a Inicial, sob pena de indeferimento da mesma, regularizando o 

polo passivo da demanda.

 5 – Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 6 – Promovida a emenda, nova conclusão para designação de audiência 

de conciliação.

 Barra do Garças, 02 de fevereiro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 214751 Nr: 12300-77.2015.811.0004

 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: Valdivino Teodoro Veras

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de pedido de indenização por danos morais ajuizada por 

Valdivino Teodoro Veras em desfavor de Banco Bradesco S.A. O 

requerido alega, as fls. 34/35 que a matéria já fora discutida nos autos de 

n° 8011018-96.2014.811.0004, como também o requerente já recebeu o 

valor da indenização, sendo, inclusive, o feito extinto em razão do 

cumprimento da obrigação.

Pois bem. Compulsando o sistema Apollo, verifico que fora encontrado 

somente estes autos em nome da parte requerente. Assim, não há de se 

falar em litispendência.

Ante ao exposto, decido:

1. Não reconheço a litispendência alegada pelo requerido.

2. Intimem-se as partes para no prazo de 10 (dez) dias, informar as 

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

do feito no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162310 Nr: 3425-26.2012.811.0004

 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: Nelcy Ayres Siqueira Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Kleiver Rodrigo Bueno Dias, Divina Assis Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Mayruna Siqueira Belém 

- OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 

12.971

 Vistos em Correição.

1. A parte autora peticionou as fls. 111/112, que fosse desiganada 

audiência de conciliação, a ser realizada pelo Centro de Mediação na data 

de 28 de julho de 2016. Todavia, referida petição não foi analisada a 

tempo.

2. Não obstante, a autora trouxe novo endereço da ré Divina Assis 

Barbosa a qual havia sido citada por edital.

3. Sendo assim, designo audiência de conciliação, a ser realizada em 30 

de março as 15h30min, no Centro Judicial de Solução de Conflitos.

4. Proceda-se com a citação pessoal da ré Divina, no endereço fornecido 

as fls. 111/112, bem como para que tome ciência de que fora lhe nomeado 

curador especial.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188164 Nr: 8806-44.2014.811.0004

 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: Enilmaria Resplandes de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Cesar de Oliveira, Darci Rodrigues Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Denise Castro Vilela - OAB:15704/MT, Gislaine da 

Silva Oliveira - OAB:MT/18.129

 Vistos em correição. 1)Defiro o pedido da parte requerida (Darci), o que 

faço com fulcro no artigo 362, § 2.º do CPC, haja vista a falta de 

justificativa da parte autora quanto sua ausência. 2) Outrossim, inegável a 

revelia do acusado Diego que, citado pessoalmente, não apresentou 

contestação, motivo pelo qual declaro sua revelia com fulcro no artigo 344 

do CPP. 3) Voltem os autos conclusos para sentença dentro do 

planejamento que será feito durante esta correição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 62401 Nr: 5693-63.2006.811.0004

 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: Barrattur Transporte e Turismo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Intertours Viagens & Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3.437-A/MT, Carlos Eduardo Maluf Pereira - OAB:10407/MT

 Autos nº. 5693-63.2006.811.0004 – Cód. 62401

VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Tendo em vista o trânsito em julgado notificado às fls. 244, promova-se 

a baixa dos valores bloqueados à fls. 166/168, devendo o requerido ser 

intimado para apresentar conta corrente para depósito.

 2. Consigno ainda que os bens bloqueados às fls. 189/200, via Renajud, 

foram desbloqueados no ato.

 3. Após, arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 231508 Nr: 10108-40.2016.811.0004

 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: IGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de pedido de exoneração de alimentos proposto por Igor Gehm 

Maia em face de Aderaldo Maia Filho, alegando ser maior de idade e dispor 

de condições suficientes para se sustentar, não existindo mais a 

necessidade por parte do requerente. O requerido não foi encontrado 

para citação, postulando o autor pelo julgamento antecipado da lide.

Tendo em vista que necessária se faz a triangularização da lide antes de 

proferir sentença, decido:

1. Indefiro o pedido retro.

2. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

endereço correto e atual do requerido, sob pena de extinção do feito.

3. Considerando a informação prestada às fls. 35, expeça-se ofício à 

Caixa da Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, conforme 

endereço indicado às fls. 41, para que cessem os descontos efetuados à 

título de pensão alimentícia.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167011 Nr: 9633-26.2012.811.0004

 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: Silvane Rego de Oliveira Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Vislumbro, por ora, a presença das condições da ação e a competência 

deste juízo, decido:

1. À Distribuição para anotar se tratar de execução de sentença.

2. Após, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova a progressão funcional da exequente, tal como determinado 

no decisum de fls. 106/108, observando-se os aumentos oriundos da 

aludida progressão.

3. Sem prejuízo, intime-se a exequente para no prazo de 10 (dez) dias, 

atualizar o cálculo, sob pena de arquivamento.

4. Apresentado o cálculo devidamente atualizado, intime-se a parte 

executada para, querendo, em 30 (trinta) dias, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.

 5. Sem oposição de embargos, voltem-me para homologar os cálculos e 

ordenar a expedição de requisição.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 238881 Nr: 15396-66.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLGdO, CGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I. Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos arts. 

319 e 320 do Código de Processo Civil.

II. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.

III. Cite-se o réu, para, em 03 dias, pagar as prestações vencidas e as que 

venceram no decorrer do processo (devendo o feito ser remetido à 

contadoria para atualização do débito); ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena de protesto, conforme §1º do artigo 

retro, e decretação de sua prisão civil, consoante §3º do mesmo 

dispositivo.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 242594 Nr: 1133-92.2017.811.0004
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shopping 2000 Utilidades Domésticas Ltda, Ata 

Mohamad Hasan Laymoun, Tamara Ata Mohame Leimun, Mohammad Ata 

Mohammad Leimoun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

reconhecendo a ocorrência do fenômeno da prescrição comum, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ex vi do art. 487, II, do 

Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente (art. 771, 

parágrafo único do CPC), no tocante aos créditos constituído até 

21/12/2010, devendo o processo seguir seu trâmite normal com relação 

aos demais.Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

retifique a CDA destes autos, com o valor atualizado da dívida, abatidos os 

créditos prescritos, nos termos do §8º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, sob 

pena de extinção.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.Barro do Garças, 

01 de fevereiro de 2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 242737 Nr: 1231-77.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Ideal Comércio de Generos Alimentícios 

Ltda, Monica Gonçalves da Silva, José Rodrigues do Nascimento Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

reconhecendo a ocorrência do fenômeno da prescrição comum, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ex do art. 487, II, do 

Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente (art. 771, 

parágrafo único do CPC).Sem custas eis que o Estado é isento, nos 

termos do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/01.Sentença não sujeita ao 

reexame necessário.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas de praxe.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.Barro do Garças, 

01 de fevereiro de 2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 8936 Nr: 2185-27.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Fernandes & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Fernandes Rabêlo - 

OAB:9.031-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Ciente do acórdão retro, que reformou a sentença de fls. 56/58, 

determinando o regular prosseguimento do feito.

 2. Intime-se a exequente para no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento provisório, conforme artigo 40 da Lei 6.830/80, apresentar o 

débito atualizado e indicar bens passíveis de penhora.

3. Transcorrido o prazo, e não havendo apresentação do débito atualizado 

ou indicação de bens, arquive-se provisoriamente, nos termos do art. 40 

da LEF, anotando-se o prazo para prescrição.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207631 Nr: 8099-42.2015.811.0004

 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: AFCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

PROCEDENTE, os embargos de declaração interpostos na presente 

demanda, embargando a sentença de fls. 35/35v, sob a alegação de 

conter pontos equivocados.Sendo assim, às fls. 35v. da r. sentença, 

passa a constar:“A requerente passará a usar o nome de solteira, qual 

seja, ANGELICA FERNANDA COSTA GONÇALVES.”No mais, persiste a 

sentença tal como está lançada.Publique-se. Retifique-se o registro da 

sentença, alterando-se os itens acima mencionados, lançados às fls. 35v, 

in fine.Intime-se.Certifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.Barra 

do Garças – MT, 02 de fevereiro de 2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240113 Nr: 16338-98.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osiris Cavalheiro

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de executivo fiscal em que a Fazenda Pública Municipal visa à 

execução forçada de tributos devidos. O executado quitou o débito da 

CDA de nº 20169957, conforme informado pelo exequente, fls. 09.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Considerando que o executado efetuou o pagamento, da CDA de nº 

20169957 o processo de execução cumpriu o seu objetivo.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança da CDA de nº 20169957, em virtude do pagamento, com base no 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

 Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 242554 Nr: 1103-57.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRdSD, CRdSD, RdsD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I. Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos arts. 

319 e 320 do Código de Processo Civil.

II. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.

III. Cite-se o réu, para, em 03 dias, pagar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena de penhora de 
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tantos bens quantos suficientes para garantir a dívida, avaliando-se o bem 

e lavrando a termo, art. 829o do CPC, bem como expeça-se certidão de 

dívida em desfavor do requerido, art. 528, § 1º do CPC.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 242604 Nr: 1142-54.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Reis Amui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

reconhecendo a ocorrência do fenômeno da prescrição comum, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ex do art. 487, II, do 

Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente (art. 771, 

parágrafo único do CPC).Sem custas eis que o Estado é isento, nos 

termos do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/01.Sentença não sujeita ao 

reexame necessário.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas de praxe.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.Barro do Garças, 

01 de fevereiro de 2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 197241 Nr: 2022-17.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Mendonça França, Vale Formoso 

Comércio de Alimentos Ltda, Luciana Mendonça de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em conta que o executado demonstrou nos autos, que o valor 

bloqueado em sua conta do Banco do Brasil são essenciais para a 

continuidade da atividade mercantil, determino o imediato desbloqueio do 

valor bloqueado, qual seja R$ 152.274,66.Promova com o levantamento 

dos valores, na conta informada as fls.58, expedindo-se alvará, se for o 

caso.Como forma de sanar a irregularidade processual alegada, cite-se o 

exequente quanto a substituição da CDA, conforme determinado no 

despacho de fls.21. Intime-se o exeqüente a fim de que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário.Barra do Garças, 19 de janeiro de 

2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239627 Nr: 15991-65.2016.811.0004

 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): Nivaldo Vilela de Moraes, Magali Amorim Vilela 

de Moraes, Nimar Amorim Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), para cumprimento do 

mandado, valor este que deverá ser depositado na seguinte conta 

bancária: CONTA CORRENTE Nº 35682-4, AGÊNCIA 7140-4, BANCO DO 

BRASIL, DIRETORIA DO FORO – OFICIAIS DE JUSTIÇA, comprovando nos 

autos o depósito efetivado, em DUAS VIAS (o original do comprovante de 

depósito mais uma cópia), no prazo de 10 (dez) dias; ou ofereça os meios 

suficientes e necessários ao cumprimento do mandado judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188991 Nr: 9473-30.2014.811.0004

 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: Nézio Coelho de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilermando Vilela Garcia 

Filho - OAB:MT 4.275

 1. DEFIRO o requerimento retro.

 2. Intime-se a parte autora para, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção, comparecer em juízo e informar quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito, devendo complementar ascustas processuais 

remanescentes. Deverá ainda o autor atualizar seu endereço. Advirta-se 

o Meirinho que a busca a autora deve se limitar ao endereço que foi dado 

na exordial ou na última atualização, conforme artigo 274, parágrafo único 

do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 84476 Nr: 7690-13.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vislumbro, por ora, a presença das condições da ação e a competência 

deste juízo, decido:

I – À Distribuição para anotar se tratar de execução de sentença.

II – Após, intime-se a parte executada para que pague o valor devido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto, conforme §1º do art. 528 

do CPC, bem como incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito remanescente, nos termos do artigo 523, §1º do mesmo 

dispositivo.

III – Decorrido o prazo para pagamento e não tendo ocorrido, certifique-se 

e expeça-se mandado de penhora para que sejam penhorados tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do crédito, precedendo-se 

também a avaliação dos bens e intimando as partes.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218134 Nr: 1720-51.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Oliveira da Silva, Maxsuel Sousa da 

Silva, Marcos Anderson Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca 

Santos Lira - OAB:MT 16.656, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 

14.736-A

 Vistos.

Em razão do Ofício circular n° 17/2017 CSC - CGJ, redesigno a audiência 

para o dia 05 de maio de 2017 às 16h00min.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234044 Nr: 12050-10.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:GO 28.789

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 41 de 433



1. Processo Executivo de Pena em cumprimento regular da reprimenda.

2. Não havendo discordância por parte do Ministério Público e também da 

defesa, homologo o cálculo de liquidação de pena lançado às fls. 96.

3. Intimem-se o Recuperando acerca do cálculo.

4. Aguarde-se o cumprimento da pena imposta.

5. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190160 Nr: 10405-18.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovanne Carlos Andrade Souza, Gerlucas 

Ferreira Ramos, Andriw Henrique Flor de Paulo, Whudson Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Colham-se informações a respeito da precatória expedida para oitiva da 

testemunha Yanis Maximillian Zeleski. Caso extraviada, remeta outra 

solicitando urgência no cumprimento. Anote prazo de 60 dias. Comunique 

ou faça constar na nova missiva que apenas Yanis deverá ser ouvido em 

Água Boa, dispensando a oitiva dos militares.

Designo audiência para o dia 22 de junho de 2017 às 14h00min (horário 

oficial de Mato Grosso), ocasião em que será ouvido o policial militar 

Eldione, que deverá ser requisitado, bem como os interrogatórios devendo 

haver requisição dos réus que estiverem sob custódia.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 159022 Nr: 11826-48.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Costa Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Vistos.

1. Pro meio de advogado constituído, Wanderson Costa Barbieri pugna 

pela progressão de regime.

2. Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento ante o não 

cumprimento do lapso temporal.

3. É o relatório.

4. Wanderson Costa Barbieri pugna pela progressão de regime antes do 

cumprimento do requisito objetivo descrito no artigo 112 da LEP.

5. Malgrado os argumentos expendidos no requerimento, melhor sorte não 

assiste ao Reeducando, pois conforme o artigo 112 da LEP é necessário o 

cumprimento, primeiramente, do lapso temporal, requisito objeto.

6. Pelo exposto INDEFIRO o requestado pelo Reeducando às fls. 271/272.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 96204 Nr: 1125-62.2010.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vergilio Francisco Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bosco de Rezende - 

OAB:GO 40.974, Maria Carla Rezende Figueiredo - OAB:22269/O

 Vistos.

 Não está presente nenhuma hipótese de absolvição sumária (art. 397 do 

CPP).

Por isso, a denúncia recebida no pretérito deve ser mantida, como de fato 

MANTENHO o seu recebimento, para os efeitos legais.

Dando prosseguimento na marcha processual, designo a audiência 

instrutória para o dia 2 de maio de 2017 a realizar-se às 16:00horas, na 

sede desta Comarca, na Sala de Audiência do Gabinete da 1ª Vara 

Criminal.

 Notifiquem-se o Parquet, a defesa técnica e as testemunhas acerca da 

audiência.

 Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 87301 Nr: 1254-04.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Renato Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 2. Deliberações Finais:DESIGNO para dia 2 de JUNHO DE 2017, às 

08h00min (MT), a realização da sessão extraordinária do julgamento do 

acusado perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular, que será realizado no 

Prédio do Fórum desta Comarca. Proceda-se a escrivania, em expediente 

próprio, a organização do procedimento necessário a organizar a sessão 

extraordinária. A escrivania deverá promover a convocação dos jurados 

que servirão à sessão extraordinária de julgamento pelo Tribunal do Júri, 

observando-se as formalidades que a legislação processual exige para o 

ato, e inclusive, a Lei 11.689/2008.Intimem-se as partes e as testemunhas, 

nos termos do artigo 425 do CPP atual e art. 431 também do mesmo 

diploma em vigor.Considerando que a citação por edital não demanda 

custos ao Poder Judiciário, e a fim de se evitar a redesignação 

desnecessária da sessão de julgamento, intime-se o réu por mandado e 

simultaneamente por edital. Independentemente de pedido nesse sentido, 

solicite-se à Coordenadoria com antecedência as armas apreendidas in 

casu, e outras providências quanto a disponibilização de servidores para 

servirem a sessão, bem como a alimentação aos jurados e 

servidores.Notifiquem-se e intimem-se todos acerca do ato agendado.No 

que tange as eventuais testemunhas militares ou que sejam servidores 

públicos, observe-se a regras do Código de Processo Penal quanto à 

requisição e ciência ao superior hierárquico do ato.Junte certidão criminal 

atualizada do réu. Cumpra-se com urgência.Expeça-se o necessário.Barra 

do Garças, 30 de janeiro de 2017.Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229683 Nr: 8863-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Livia Martins e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Designo audiência admonitória para o dia 03 de março de 2017 às 

14h00min.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 159502 Nr: 12495-04.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fharlley da Silva Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar o 

denunciado Fharlley da Silva Reis, devidamente qualificado nos autos, nas 

penas do art. 155, caput, do Código Penal (por duas vezes).Passo a 

dosimetria da pena:Passo ao cálculo da pena de acordo com o 

estabelecido no art. 68 do Código Penal, fazendo-o fundamentadamente 

para que se cumpra o disposto no artigo 93, IX, da Constituição da 

República(...) Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71, do 
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Código Penal (crime continuado), a vista da existência concreta da prática 

de 02 (dois) crimes, AUMENTO a pena em 1/6, encontrando a pena de 02 

(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, 

a qual torno definitiva, em razão da inexistência de outras circunstâncias 

que a altere.Tendo em vista a situação econômica do réu, fica 

estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trinta 

avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, 

§ 1º, do Código Penal.O pagamento da pena pecuniária deve dar-se em 10 

(dez) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, nos termos do 

artigo 50 do Código Penal.Em vista do quanto disposto pelo art. 33, § 2º, do 

Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de 

liberdade anteriormente dosada em regime aberto.Contudo, presentes os 

requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Vara de 

Execuções Penais.Incabível o sursis, por não estarem presentes os 

requisitos legais.Considerando que o direito do réu de apelar em liberdade 

não lhe pode ser denegado, se permaneceu solto durante a instrução 

criminal e não restaram evidenciadas quaisquer hipóteses previstas no 

artigo 312 do CPP, quando da prolação da sentença condenatória, 

concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade. (...) P.R. I. C. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 227113 Nr: 7108-32.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, Nivaldo Ferreira dos Santos - OAB:19.832/0/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante 

na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado Edmilson Silva Reis, 

como incurso nas sanções do artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos 

do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei 8.072/90 e da Lei nº. 

11.340/06, por se tratar de crime hediondo, razão pela qual passo a dosar 

a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 

68, caput, do Código Penal.O crime tipificado no artigo 217-A do Código 

Penal é punível com reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. [...] À vista 

das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base 

para o crime previsto no art. 217-A, do Código Penal (estupro de 

vulnerável), em 10 (dez) de reclusão.Não concorrem circunstâncias 

atenuantes ou agravantes. Na sequência, constato a incidência da causa 

de aumento do artigo 226, II do Código Penal, por ser padrasto da criança, 

uma vez que conviveu com a genitora da vítima por cerca de 06 (seis) 

anos, fato que favoreceu ao denunciado cometimento do crime, pelo qual 

aumento a pena pela metade, passando a dosá-la em 15 (quinze) anos de 

reclusão.Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no artigo 71, do 

Código Penal (crime continuado), a vista da existência concreta da prática 

de 05 (cinco) crimes somente entre janeiro e fevereiro do ano de 2016 e, 

mais, considerando que os fatos vêm se decorrendo desde 2012, 

aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 25 (vinte e 

cinco) anos de reclusão.Não concorrendo causas de diminuição de pena, 

fica o réu condenado definitivamente a pena acima dosada.Considerando 

o disposto no § 2º do art. 387, do Código de Processo Penal, e que o réu 

Edmilson Silva Reis encontra-se segregado cautelosamente desde o dia 

14 de maio de 2016 (fls. 43), quando da sua prisão e, operando-se o 

desconto desse período de 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias na pena 

que lhe foi fixada, resta cumprir o quantum de 24 (vinte e quatro) anos, 3 

(três) meses e 4 (quatro) dias de reclusão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 240170 Nr: 16383-05.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE OLIVEIRA LITRAN - 

OAB:, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Intimação do advogado do Réu para que fique ciente que foi designado 

nos autos o dia 02/02/2017, às 16:30 horas para audiência de instrução.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 238234 Nr: 14970-54.2016.811.0004

 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: 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:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, designo audiência preliminar para 27 de Abril de 2017 

ás 08:00 horas (horário de Cuiabá).

 Barra do Garças - MT, 6 de fevereiro de 2017.

 Célia Gama Carvalho

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 42648 Nr: 7485-80.2005.811.0006

 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: MNDSD, LD, GD, PHD, AD, JFD, JGD, ED, ED, RCD, RD, 

RRD, RRD, RRD, TRD, ARD, FSD, MD, ARD, NDN, ND, BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que foi agendada sessão de conciliação/mediação para o dia 

31/3/2017, às 14horas, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessárias à sua realização.

 Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 196473 Nr: 1366-20.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APARECIDO FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAINARA APARECIDA FERREIRA COSTA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 C E R T I D Ã O

Certifico que foi agendada sessão de conciliação/mediação para o dia 

14/3/2017, às 14horas, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessárias à sua realização.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 78416 Nr: 5037-32.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARLDM, AFDSL, AFDSL, RDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se o executado, por meio de seu advogado, para, no prazo de 15 
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(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito (fls. 116/118), sob pena de 

multa equivalente a 10% do total da condenação, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de quinze dias (CPC, art. 523 §1º e 525).

 Caso não haja pagamento expeça mandado de penhora e avaliação (CPC, 

art. 523, §3º).

Em caso de pronto pagamento, fixo os honorários em 10% sobre o valor 

do débito.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170146 Nr: 6371-91.2014.811.0006

 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: P.R.O., HAECKEL SADLER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO PINTO - OAB:, 

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Proceda-se à habilitação do advogado da parte autora, Dr. Domingos 

Sávio Ribeiro Pinto (OAB/MT n. 10899), nos autos.

 Ademais, tendo em vista a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso acerca de eventual bloqueio de ativos de pessoas 

jurídicas de direito público interno, conforme provimento 02/2015-CGJ, 

torna-se imprescindível que seja carreado aos autos orçamentos distintos 

com a especificação dos serviços e os materiais a serem utilizados no 

procedimento pleiteado.

Dessa maneira, intime-se a parte autora para juntar 03 (três) orçamentos 

distintos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, à conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 179330 Nr: 1827-26.2015.811.0006

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC, VBDS, DLRJ, VACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEY DA SILVA - 

OAB:19.007/MT

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR 

os assistentes, para apresentação dos memoriais, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 68603 Nr: 6065-69.2007.811.0006

 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: ADESB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi agendada sessão de conciliação/mediação para o dia 

23/3/2017, às 16h30min, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessárias à sua realização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 30071 Nr: 215-39.2004.811.0006

 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: TONI JACQUES RIBEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO MOREIRA DIAS - 

OAB:7582/MT, hudson - OAB:7485, Mauro César Gonçalves Benites 

- OAB:12035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B, MARIA NELI GARCEZ DE SOUZA - OAB:3054/MT

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 162 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao setor de expedição de documentos, a fim de INTIMAR 

pessoalmente a parte Autora para manifestar sobre as certidões de fls. 58 

e 61.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1002984-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - 19602-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e Provimento n. 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos, a fim de intimar a parte 

Requerente, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 04 de Abril 

de 2017 às 15:00 horas, que se realizara no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres - MT.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1003038-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - 19602-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e Provimento n. 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos, a fim de intimar a parte 

Requerente, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 04 de Abril 

de 2017 às 15:30 horas, que se realizara no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres - MT.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1000298-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRATA & CIA LTDA. - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - 0014876-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA COMARCA DE CÁCERES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - 0007236-A/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO)

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)
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D. F. DE QUEIROZ CONTABILIDADE - ME (REPRESENTANTE)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROBERTO CARLONI DE ASSIS (ADVOGADO)

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO (ADVOGADO)

DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000298-18.2016.8.11.0006 

Vistos, etc. Em observância ao art. 53 da Lei nº 11.101/2005, a empresa 

recuperanda apresentou o seu Plano de Recuperação Judicial. De igual 

forma, o Administrador Judicial apresentou a relação atualizada de 

credores (Id 1997489). É a síntese. Decido. Determino que a Escrivania 

Judicial expeça o respectivo edital de conhecimento aos credores acerca 

do recebimento do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela 

empresa Recuperanda, bem como da relação de credores apresentada 

pelo Administrador Judicial, observando o prazo de 30 (trinta) dias, para 

manifestação de eventual objeção ao plano de recuperação, conforme 

previsão do § único do artigo 53 da Lei nº 11.101/2005 e de 10 (dez) dias 

para que os credores, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público 

apresentem ao juiz impugnação contra relação de credores elaborada pelo 

Administrador Judicial, apontando a ausência de qualquer crédito ou 

manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de 

crédito relacionado, nos termos do art. 8º da LFR. Consigno, outrossim, 

que deverá constar no edital que os documentos que fundamentaram a 

elaboração da relação de credores pelo Administrador Judicial estarão 

disponíveis de segunda à sexta-feira, das 14:00 as 17:00 horas (horário 

local), no Escritório localizado à Rua Pernambuco, nº 17, Centro, na cidade 

de São José dos Quatro Marcos/MT, para análise e eventual impugnação. 

Determino que a Recuperanda seja intimada para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, proceda à publicação do referido edital no Diário 

Oficial (IOMAT) e em pelos menos um jornal de grande circulação em 

Cáceres/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cáceres-MT, 24 de outubro de 2016. Wladys Roberto Freire 

do Amaral Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 177926 Nr: 958-63.2015.811.0006

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS CORBELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, 

impulsiono os autos, a fim de intimar a parte Requerente, por meio de seus 

advogados, legalmente constituídos, para que se manifeste quanto a 

certidão de fls.72 requerendo oque entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 148020 Nr: 6461-70.2012.811.0006

 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: RONIL CARMO PINHEIRO, ELIANE CRISTINA OLIVEIRA 

PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Vistos etc.

Autorizo o desarquivamento dos autos.

Intime-se o advogado subscritor da peça de fl. 225 para retirar os autos 

em carga, caso necessário, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo e não havendo requerimentos, retornem os autos ao 

arquivo, independentemente de nova determinação.

Às providências.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1003523-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FILOMENO GOVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - 11483-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ASSUNCAO DE FREITAS IMPORTACOES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 

15 DIAS Dados do Processo: Processo: 1003523-46.2016.8.11.0006 Valor 

causa: R$ 27.159,78 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: 

NIVALDO FILOMENO GOVEIA RÉU: JORGE ASSUNCAO DE FREITAS 

IMPORTACOES FINALIDADE: INTIMAR E CIENTIFICAR TERCEIROS E 

INTERESSADOS do teor da ação judicial acima indicada, consoante petição 

a seguir transcrita, em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferido pelo Juízo. RESUMO DA INICIAL: "Trata-se de ação de usucapião 

movida por NIVALDO FILOMENO GOVEIA em face de JORGE ASSUNCAO 

DE FREITAS IMPORTACOES. O autor requer neste juízo a sentença 

declaratória de usucapião, nos termos do artigo Art. 1.238. A presente 

demanda tem como objetos dois lotes de terreno urbano, situados no 

Loteamento denominado PARQUE NOVA ERA, denominado “LOTE 01 e 02, 

QUADRA 42”, com área de 450,00 m2 (quatrocentos e cinquenta metros 

quadrados), cada um dos lotes, totalizando 900 m² (novecentos metros 

quadrados), registrados no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres 

– MT, sob a matrícula nº 11.221, a fls. 163 do livro nº 02 – L - 02 (DOC. 

anexo). O marco inicial da posse que ora se espera declarar, teve início 

em meados de 2001, conforme histórico da unidade consumidora de 

energia (DOC. Anexo). Desta forma em razão do autor exercer a posse do 

imóvel de forma mansa, pacífica e duradora, há mais de 15 (quinze) anos 

e agora espera obter a propriedade pela via da presente ação de 

usucapião Extraordinário. Por fim requereu; Julgar procedente os pedidos 

da presente ação, declarando a prescrição aquisitiva de domínio do objeto 

da presente demanda, Quadra 42, Lotes 01 e 02 com área de 450,00 m2 

(quatrocentos e cinquenta metros quadrados), cada um dos lotes, 

totalizando 900 m² (novecentos metros quadrados), registrados no 

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – MT, sob a matrícula de nº 

11.221, a fls. 163 do livro nº 02 – L - 02 (DOC. anexo), ordenando a 

expedição do competente mandado ao Registro de Imóveis desta 

Comarca, a fim de que transcreva (em definitivo) a sentença em nome do 

autor qualificado no preambulo desta inicial"; DECISÃO/DESPACHO: Vistos, 

etc... Cite-se e intimem-se o(a) Requerido(a) para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. Anoto que a citação deve ser tentada no endereço descrito na 

inicial e nos seguintes endereços obtidos via Infojud, sendo: CNPJ: 

03.956.265/0001-56, Nome Empresarial Completo: JORGE ASSUNCAO DE 

FREITAS IMPORTACOES, Nome Fantasia Completo: IMPORTACOES 

SULAMERICA; CPF do responsável: 004.224.791-87; Logradouro: 

RODOVIA KM 146 RODOVIA BR 30 , SN; Complemento, Bairro: ZONA 

RURAL; Município: CACERES; UF: MT; CEP: 78200-000; CPF: 

004.224.791-87; Nome Completo: JORGE ASSUNCAO DE FREITAS; Nome 

Da Mãe: MARIA JOANA DE FREITAS; Data de Nascimento: 29/07/1937; 

Título de Eleitor: 0004057642330; Endereço: R MARCO FELIZ 100 

MORADA DO SOL; CEP: 79073-188; Municipio: CAMPO GRANDE; 

UF:MS.Em relação ao último endereço, a citação deve ser efetivada pelos 
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Correios. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a audiência deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Defiro a 

gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho. 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, MARLI PEREIRA NOBRE, digitei. 

Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 2017. SOLANGE BISCARO MARQUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-1707 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1003480-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA VALERIA MONTECCHI DURAO FRANCO (AUTOR)

NELMA TEREZA MAYOLINO MONTECCHI (AUTOR)

ARIANNE CRISTINA FERNANDES MONTECCHI (AUTOR)

AMIR FONSECA MONTECCHI (AUTOR)

ALACIR FONSECA MONTECCHI (AUTOR)

INEZ APARECIDA DELIBERAES (AUTOR)

ANTONIO CARLOS DE MELO VICTORIO (AUTOR)

LARISSA CISNEROS MONTECCHI (AUTOR)

ACIR FONSECA MONTECHI (AUTOR)

ARI FERNANDES MONTECCHI (AUTOR)

ARIEL FERNANDES MONTECCHI (AUTOR)

ARIELLE FERNANDES MONTECCHI (AUTOR)

AIR MONTECHI VITORIO (AUTOR)

AIRTON FONSECA MONTECCHI FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CASTILHO NUNES RONDON OAB - 19657-O/MT (ADVOGADO)

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR OAB - 11988-O/MT 

(ADVOGADO)

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA OAB - 14560-O/MT 

(ADVOGADO)

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - 0012867-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres-MT , 6 de fevereiro de 2017. 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. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 35,00 

(TRINTA E CINCO REAIS) QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA Nº 

35.138-5, AGENCIA 0184-8, BANCO DO BRASIL, PARA O CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Processo: 

1003480-12.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) Parte Autora: 

AUTOR: ACIR FONSECA MONTECHI, INEZ APARECIDA DELIBERAES, 

ANTONIO CARLOS DE MELO VICTORIO, AIR MONTECHI VITORIO, AIRTON 

FONSECA MONTECCHI FILHO, NELMA TEREZA MAYOLINO MONTECCHI, 

ALACIR FONSECA MONTECCHI, AMIR FONSECA MONTECCHI, ARI 

FERNANDES MONTECCHI, ARIEL FERNANDES MONTECCHI, ARIELLE 

FERNANDES MONTECCHI, CLAUDIA VALERIA MONTECCHI DURAO 

FRANCO, LARISSA CISNEROS MONTECCHI, ARIANNE CRISTINA 

FERNANDES MONTECCHI Parte Ré: RÉU: FAGNER DA SILVA RIBEIRO 

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

Intimação Classe: CNJ-156 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1000171-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - 0006514-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A (EXECUTADO)

MARIA ANTONINA CANCADO SOARES (EXECUTADO)

MARCELO MIRANDA SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO PUCCINI MEDEIROS OAB - 6736-/MS (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

de  des p a c h o  d e  I D  d e  n º .  4 6 2 2 4 7 8 .  P r o c e s s o : 

1000171-80.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 436.296,42; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172404 Nr: 8073-72.2014.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DE OLIVEIRA MATEUS, ELIANE 

DUTRA ATALA, JOEL DUTRA ATALA, MANOEL PEDRO MENDONÇA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 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$ 

105,00 (cento e cinco reais) mediante depósito na conta bancária n. 

35.138-5, agência 0184-8, Banco do Brasil a fim de possibilitar a intimação 

dos requeridos da sentença de fls.33 vº, bem como, o deposito no valor 
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de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para intimação do EMBARGANTE, 

Augusto de Oliveira Mateus, para intimação da audiência designada, no 

prazo de 05(cinco) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146683 Nr: 4923-54.2012.811.0006

 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: ADELSON QUEIROZ DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A MT, MARILSON MENDES RIBEIRO - OAB:16.108, 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT - OAB:, 

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

de fls. 125/133 interposto pela parte Requerente é TEMPESTIVO e isento 

de preparo em razão da gratuidade de justiça. Certifico, ainda, que o 

Requerente já contrarrazoou às fls. 134/143 ao Apelo do Requerido Banco 

do Brasil S/A.Assim, nos termos do art. 152, inciso VI sdo CPC/15, pelo 

presente, INTIMA-SE o requerido Banco do Brasil S/A para qye, querendo, 

contrarrazoe no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154487 Nr: 1900-66.2013.811.0006

 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: JOSAFA DANCIGUER BARBOSA

 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:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o Requerido contestou 

TEMPESTIVAMENTE às fls.67/80. Assim, nos termos do art. 152, inciso VI 

do CPC/15, pelo presente, INTIMA-SE a Requerente, via DJE/MT, através 

de seu advogado, para que, querendo, impugne-a no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101747 Nr: 6843-34.2010.811.0006

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

 PARTE AUTORA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o executado interpôs 

TEMPESTIVAMENTE Embargos de Declaração às fls. 68/70, bem como que 

estão isentos de preparo por tratar-se de Fazenda Pública Estadual. 

Assim, amparada no art. 152, inciso VI do CPC/15, impulsionam-se os 

autos INTIMANDO-SE a Exequente, via DJE/MT, para que, querendo, 

impugne-os no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 158631 Nr: 6373-95.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência", de 

07/07/2016, foi disponibilizado no DJE nº 9813, de 11/07/2016 e publicado 

no dia 12/07/2016, onde constam como patronos habilitados para 

receberem intimações: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - OAB:5403/MT, 

representando o polo ativo; e PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, representando o polo passivo. CERTIFICO, ainda, 

que o Recurso de Apelação interposto pelo Requerido às fls. 67/76 é 

TEMPESTIVO e isento de preparo por tratar-se de Fazenda Pública 

Estadual. Assim, amparada pelo art. 152, inciso Vi do CPC/15, pelo 

presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Requerente, ora 

denominado Apelado, para que, querendo e no prazo legal, apresente as 

suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 187256 Nr: 6477-19.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ERIVELTON LUCIANO SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência", de 

07/07/2016, foi disponibilizado no DJE nº 9813, de 11/07/2016 e publicado 

no dia 12/07/2016, onde constam como patronos habilitados para 

receberem intimações: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - OAB:5403/MT, 

representando o polo ativo; e PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, representando o polo passivo. CERTIFICO, ainda, 

que o Recurso de Apelação interposto pelo Requerido às fls. 67/76 é 

TEMPESTIVO e isento de preparo por tratar-se de Fazenda Pública 

Estadual. Assim, amparada pelo art. 152, inciso Vi do CPC/15, pelo 

presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Requerente, ora 

denominado Apelado, para que, querendo e no prazo legal, apresente as 

suas contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144841 Nr: 2840-65.2012.811.0006

 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: SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, DOUGLAS PINTO DUARTE - OAB:15990, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - OAB:12985

 Vistos, etc.

Analisando detidamente o valor exequendo apresentado à fl. 63, no valor 

de R$ 2.628,85, elaborado em Junho/2013, constata-se que foi calculado 

em discordância com a lei pertinente.

Registre-se, por oportuno, que apesar da ausência de manifestação do 

ente público executado conforme se infere da certidão de fl. 72, trata-se 

de matéria de ordem pública, portanto cognoscível de ofício pelo 

magistrado.

 Constata-se que a sentença exequenda (fls. 55/57) foi omissa quanto ao 

percentual de juros e o índice a serem utilizados para correção do valor 

exequendo, portanto, deve a parte credora obedecer aos ditames da 

legislação.

No que concerne ao pleito do advogado de inclusão dos honorários 

contratuais – 25% (contrato à fl. 87) nos cálculos do valor exequendo, é 

caso de deferimento.

Por fim, tratando-se de mero cálculo aritmético e, primando pela economia 

e celeridade processuais, este Juízo atualizará o crédito exequendo nos 

moldes da legislação pertinente aos débitos da Fazenda Pública (ADIS 

4357/4425).
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Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:]

a)Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor exequendo 

no total de R$ 4.048,23 (quatro mil, quarenta e oito reais e vinte e três 

centavos), SENDO: 2.760,16 (PRINCIPAL) e HONORÁRIOS: R$ 1.288,07 

(sendo: Sucumbenciais: R$ 368,02 e Contratuais: R$ 920,05);

b)Requisite-se diretamente o pagamento da RPV em favor dos credores, 

cujas contas estão informadas às fls. 85/86 (Lei Estadual nº 7.894/03), 

forte no artigo 535, § 3º, inciso II do CPC, devendo o ente público em 10 

(dez) dias após o término do prazo consignado no artigo supracitado 

(sessenta dias), carrear nos autos o comprovante de pagamento do 

débito exequendo, sob pena de sequestro;

c)Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

d)RENUMERE-SE o feito à partir de fl. 49;

e)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101737 Nr: 6833-87.2010.811.0006

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

 PARTE AUTORA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo legal sem que o Estado do Mato Grosso 

tenha comprovado nos autos o pagamento da obrigação de pequeno 

valor. Dito isto, intima-se a parte autora, através de seu advogado, via 

DJE/MT para, no prazo de 05 (cinco) dias informar se houve ou não 

pagamento.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 42593 Nr: 1202-41.2005.811.0006

 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: JURACI ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b, 

Priscylla Pereira Simão - OAB:12385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR MACIEL 

BRAGA - OAB:22521-D, PROCURADOR DO INSTITUTO NACIONAL 

SEGURO SOCIAL - OAB:, Wendell Henrique de Barros Nascimento - 

OAB:

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, decido:

a) Intime-se a autarquia requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar acerca da petição e documentos (retro) informando a 

cessação do benefício, em desobediência ao comando judicial;

b) Com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado nos autos, 

voltem conclusos, COM URGÊNCIA;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134495 Nr: 3516-47.2011.811.0006

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

 PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC/15, impulsiono os 

autos, INTIMANDO a parte requerente, através de seu advogado, via 

DJE/MT, acerca da sentença de fls. 71, cujo teor, em suma, segue 

transcrito: “(...) Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: (a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

base no art. 924, I, do CPC/15; (b) Sem custas e honorários, na forma da 

lei; (c) Após transitada em julgado, ao arquivo; (...).

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 179325 Nr: 1824-71.2015.811.0006

 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): JURACI ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA - INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:, Priscylla Pereira Simão 

- OAB:12385

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, decido:

a)Cumpra-se o item "d" da sentença e, após arquive-se o presente feito;

b)Considerando que os documentos de fls. 36/39 são idênticos aos que 

foram juntados no feito em apenso (cód. 42593) e naquele serão 

apreciados, promova o desentranhamento e devolva ao causídico;

c)Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 68061 Nr: 5539-05.2007.811.0006

 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): PAULO AUGUSTO DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5635

 INTIMO O(a) DR(A) ERIKA PINTO DE ARRUDA PARA EM 24 HS PROCEDER 

A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ID 68061, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 186573 Nr: 6115-17.2015.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MENDES MIKULSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 INTIMO O DR SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI PARA EM 24 HS 

PROCEDER A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ID 186573, SOB PENA DE BUSCA 

E APREENSÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 194456 Nr: 155-46.2016.811.0006

 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): THIAGO MAZZO CAETHANO, LARISSA ELLEN 

CARRARO, VALDIR RUFINO CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÓMINGOS SÁVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10899/MT, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 INTIMO O DR VINICIUS CASTRO CINTRA PARA EM 24 HS PROCEDER A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ID 194456, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel
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 Cod. Proc.: 154339 Nr: 1733-49.2013.811.0006

 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): CLEITON TUBINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, Tanielly Pastick Alves - OAB:22359/O

 INTIMO O DR CLEITON TUBINO DA SILVA PARA EM 24 HS PROCEDER A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ID 154339, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 209722 Nr: 9838-10.2016.811.0006

 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): ELISANGELA ALVES PEDROSO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14.008/MT

 INTIMO O DR DANILO VITOR MARTINS CUNHA PARA EM 24 HS 

PROCEDER A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ID 209722, SOB PENA DE BUSCA 

E APREENSÃO.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 141401 Nr: 11097-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GONZAGA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO RÉU PARA TOMAR CIENCIA DO RETORNO 

DOS AUTOS DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A FIM DE PROVIDENCIAR O 

NECESSÁRIO PARA RESTITUIÇÃO DE OBJETO E VALORES

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 210062 Nr: 10078-96.2016.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE BARROS MIRANDA, EDIANE 

NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido de visitas a 

presos provisórios ou condenados é do Juízo da Execução Criminal, 

conforme entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO 

DE PEDIDO DE VISITA. MENOR QUE É ENTEADA DO APENADO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL PARA DECIDIR A 

CONTROVERSIA. VISITAS DE FAMILIARES QUE SÃO INDICADAS PARA A 

RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. Embargos acolhidos, por maioria”. 

(Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70048662878, Segundo Grupo de 

Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista 

Marques Tovo, Julgado em 14/06/2013) (g.n.)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PARA VISITA AO PRESÍDIO DA COMPANHEIRA E DO FILHO DO 

REEDUCANDO RECOLHIDO AO SISTEMA PRISIONAL. (...) a competência 

para apreciar pedido de visita a presos provisórios ou condenados é do 

Juízo da Execução Criminal, até mesmo em face do disposto no artigo 2° - 

parágrafo único, da LEP. Portanto, tenho que a competência para o 

processamento do feito e apreciação do pedido de visitação em tela, é do 

Juízo suscitante, titular da 1ª Vara Criminal e VEC, da comarca de Novo 

Hamburgo. CONFLITO DESACOLHIDO.” (Conflito de Jurisdição Nº 

70035198944, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 16/12/2010) (g.n.)

Ademais, o art. 2º, parágrafo único, c/c art. 66, inciso III, alínea ‘f’ da Lei n. 

7.210/84, corroboram a competência do Juiz da Execução quanto à 

análise dos incidentes da execução, ou seja, do pedido de visitação a 

presos provisórios ou condenados.

Pelo exposto, determino o desentranhamento do pedido de visita 

encartado às fls. 75/76, bem como a cota ministerial referente ao mesmo, 

acostada às fls. 81/83, remetendo-os ao Juízo da Execução Criminal desta 

Comarca, para a devida análise.

Notifique-se o Parquet e Advogado.

Às providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 102564 Nr: 7661-83.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO HENRIQUE 

COUTINHO DOS SANTOS - OAB:12882

 Isso posto, DEFIRO o pedido de concessão de livramento condicional a 

Josuel Amorim da Silva, nos termos da fundamentação supra, 

estabelecendo que o período de prova se estenderá até a data do término 

do cumprimento da pena.Imponho ao beneficiado as condições previstas 

no art. 132, §§ 1° e 2° da LEP, devendo:a) comparecer trimestralmente ao 

Juízo para provar residência fixa e ocupação lícita;b) provar em Juízo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua intimação pessoal, que possui 

ocupação lícita;c) não frequentar bares, boates, casas de prostituição e 

locais de reputação duvidosa, sob pena de revogação do benefício;d) não 

cometer delitos;e) não portar armas ou instrumentos que possam servir 

como arma;f) não mudar do território da Comarca sem prévia autorização 

do Juízo; eg) não mudar de residência sem comunicação ao juiz.Fica o 

reeducando advertido, ainda, de que o benefício ora concedido será 

obrigatoriamente revogado se vier a ser condenado, em sentença 

irrecorrível, por crime cometido durante a vigência do benefício ou pela 

prática de crime anterior (art. 86 do CP).Deverá o sr. Oficial de Justiça ao 

intimar o recuperando, proceder a leitura das obrigações a serem 

cumpridas em razão do benefício do Livramento Condicional 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.Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e intime-se a 

defesa .Encaminhe-se atestado de cumprimento de pena ao 

recuperando.Aguarde-se o regular cumprimento da pena.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 147111 Nr: 5406-84.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON LOURENÇO NERES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n ° 5406-84.2012.811.0006 – Cód. 147111.Visto.Trata-se o 

presente de executivo de pena onde o reeducando Adeilton Lourenço 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 49 de 433



Neres de Oliveira, encontra-se cumprindo o remanescente de sua pena 

em regime semiaberto, tendo o mesmo em data de 11/11/2016 postulando 

pela autorização de retirada da Tornozeleira Eletrônica.Instado a se 

manifestar, o i. representante do Ministério Público manifestou-se 

favorável ao pleito defensivo (fls.109).Vieram-me os autos 

conclusos.Decido.O reeducando pleiteou a retirada da tornozeleira 

eletrônica, uma vez que esta encontra-se com problemas em seu 

funcionamento. Aduziu ainda, que há um grande número de tornozeleiras 

com defeitos, tais como falta de captação de sinal, problemas com 

carregamento, problemas no lacre entre outros, o que me parece ser 

suficiente ao deferimento da medida, visto que é de conhecimento deste 

Magistrado que as tornozeleiras constantemente tem dado problemas. 

Ademais há que se ressaltar que referido retorno ao convívio social, além 

de ser critério fundamental integrante da ressocialização do reeducando, 

encontra guarita no art. 122, e seus incisos, da Lei 7.210/84.Isso posto, 

DEFIRO a retirada da tornozelerira, uma vez que entendo desnecessário, 

eis que os apenados em regime semiaberto desta Comarca vem sendo 

autorizados ao cumprimento de pena sem a necessidade de utilização da 

mesma, e a manutenção inadvertida da mesma em alguns reeducando, 

sem a devida justificativa me parece constrangimento ilegal do mesmo, que 

encontra-se sendo tratado de forma diferente do que os demais 

recuperandos, em situação igual.Assim, intime-se o reeducando para que 

compareça, no prazo de 10 (dez) dias, a Cadeia Pública local para retirada 

da tornozeleira eletrônica.Sem prejuízo da diligência supra, oficie-se à 

Cadeia Pública local informando referida situação, tanto da autorização 

procedida nesta data, quanto da retirada da tornozeleira 

eletrônica.Intime-se ainda a Defesa para que apresente nos autos planilha 

de remição e outros documentos comprobatórios das remições 

feitas.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209728 Nr: 9844-17.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Autos n° 9844-17.2016.811.0006 – Cód. 209728.

Visto.

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 

23/02/2017, às 13h30min, 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 de seu defensor.

Notifique-se o MP e a Defensoria Pública.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 71983 Nr: 9409-58.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL 

- OAB:10565

 Autos n° 9409-58.2007.811.0006 – Cód. 71983.

Vistos.

 Trata-se de Executivo de Pena da recuperanda Rejane Lemes da Silva, a 

qual foi condena à pena de 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 22 

(vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Acostou-se aos autos, às fls. 349/350, requerimento da defesa para que 

a mesma dê continuidade ao regime em prisão domiciliar.

O i. representante do Ministério Público se manifestou favorável (fls. 351).

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Decido.

Denoto dos autos que, conforme o atestado médico acostado às fls. 350, 

a recuperanda continua em tratamento médico frequente, sendo essa a 

condição da sua permanência em prisão domiciliar.

Dessa forma, tendo em vista que permanecem os motivos que 

ocasionaram o presente regime, DEFIRO o pedido de continuidade da 

recuperanda Rejane Lemes da Silva em Prisão Domiciliar.

Ademais, permaneça-se o cumprimento das demais condições impostas 

do regime.

Cumpra-se e intime-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202592 Nr: 5028-89.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando fora condenado a pena de 04 

(quatro) meses de detenção, e teve sua pena convertida em 01 (uma) 

restritiva de direito, a saber: participação em palestra proferida pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo.

 Isto posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, compareça em 08 (oito) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, nas seguintes datas:

a) 21/10/2016 - às 09h00min;

b) 04/11/2016 - às 09h00min;

c) 18/11/2016 - às 09h00min;

d) 02/12/2016 - às 09h00min;

e) 16/12/2016 - às 09h00min;

f) 13/01/2016 - às 09h00min;

g) 27/01/2016 - às 09h00min;

h) 07/02/2016 - às 09h00min.

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 reconversão 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 direito, poderá ocorrer a regressão de 

seu atual regime de pena ou reconversão da benesse que lhe fora 

concedida, de igual forma.

Oficie-se à 2ª Vara Criminal da Comarca, informando a presente decisão, 

bem como solicitando que encaminhe, ao término de referidas palestras, 

as listas de presença, visando auxiliar este Juízo a fiscalização do 

cumprimento da pena por parte do recuperando.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209772 Nr: 9881-44.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO RODRIGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando fora condenado à pena de 01 (um) 

ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo que 

teve sua pena privativa de liberdade convertida em 02 (duas) restritivas 

de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade e limitação de 

fim de semana.

Isto posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 
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sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes penas 

restritivas de direitos:

a) Prestação de serviços à comunidade pelo prazo de sua pena, ou seja, 

01 (um) ano, por 7 (sete) horas semanais, devendo o reeducando 

comparecer junto à Secretaria de Obras do Município de Cáceres/MT para 

que possa ser indicado ao mesmo o local de prestação de serviços;

b) Recolher-se em sua residência das 19h00min das sextas-feiras às 

06h00min das segundas-feiras, durante o período da pena.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando e indagar se o 

mesmo aceita as regras da substituição operada, informando-o que a 

ausência de aceite poderá acarretar na regressão de seu atual regime de 

pena ou reconversão da benesse que lhe fora concedida, certificando o 

resultado da diligência.

Cientifique-se, ainda, ao reeducando que, caso não dê início ao 

cumprimento das penas restritivas de direitos no prazo de 30 (trinta) dias, 

comparecendo à Secretaria de Obras do Município de Cáceres/MT, bem 

como caso seja encontrado fora de sua residência nos fins de semana, 

poderá ocorrer a regressão de seu atual regime de pena ou reconversão 

da benesse que lhe fora concedida.

Oficie-se à Secretaria de Obras de Cáceres/MT informando a presente 

decisão, bem como, requisitando que, se no prazo de 30 (trinta) dias o 

reeducando não comparecer junto à mesma, informe a este Juízo para as 

providências cabíveis.

Intime-se o recuperando para comparecer junto à Secretaria desta Vara 

Criminal para dar início ao pagamento do valor constatado às fls. 18.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 136089 Nr: 5252-03.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO CAMPOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Trata-se de Execução Penal em desfavor de Marcos Roberto Campos 

Mendes, o qual foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, 

sendo esta substituída por duas restritivas de direito, a saber: prestação 

de serviço à comunidade e proibição de frequentar determinados lugares.

Às fls. 161 fora determinada a intimação do recuperando para que 

cumprisse as penas restritivas de direitos.

O d. Defensor Público pugnou, às fls. 167/167-v, pela substituição da 

prestação de serviços à comunidade por comparecimento em Juízo, posto 

que o reeducando encontra-se trabalhando e a prestação de serviços 

atrapalhará o exercício de sua profissão.

O i. representante do Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito.

É o relato. Decido.

Isto posto, defiro o pedido da defesa, e determino a intimação do 

reeducando para que cumpra com a seguinte pena restritiva de direitos, 

em substituição a prestação de serviços à comunidade:

a) Comparecer BIMESTRALMENTE em Juízo e comunicar sua ocupação.

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 a reconversão da benesse 

que lhe fora concedida, certificando o resultado da diligência.

Observa-se que, caso o beneficiário pretenda a alteração da condição 

deverá, antes de tudo, formular requerimento em Juízo, sob pena de a 

falta de autorização prévia implicar a revogação do benefício.

Ademais, mantêm-se o cumprimento da outra a restritiva de direito, qual 

seja a proibição de frequentar determinados lugares.

Cumpra-se e Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186169 Nr: 5873-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO BOSELLI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL - 

OAB:10565

 Ex. Penal n° 5873-58.2015.811.0006 – Cód. 186169.

Visto.

Trata-se de execução penal do recuperando Alessandro Bosseli Leite, o 

qual foi condenado a pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão, sendo que atualmente encontra-se cumprindo pena em regime 

semiaberto.

O reeducando manifestou-se às fls. 201/202, pleiteando a concessão da 

gratuidade de justiça, bem como a suspensão do pagamento da multa 

enquanto perdurar da pena de multa.

Instado a se manifestar, o i. representante do Ministério Público pugnou 

pela extração da certidão de dívida, bem como a mesma seja remetida à 

Fazenda Pública (fls. 210).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Uma vez que qualquer multa imposta em sentença condenatória penal 

compete à Fazenda Pública a efetiva execução. Neste sentido é o teor do 

art. 51, do Código Penal, vejamos:

Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação 

relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às 

causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Observe-se, que a execução da multa imposta em sentença penal 

condenatória, é considerada para fins executivos como dívida de valor, 

devendo, na eventualidade da inexistência de recolhimento pelo 

recuperando, ser encaminhada à procuradoria da Fazenda, no caso 

Estadual, para fins de execução da mesma.

Neste mesmo sentido, inclusive há matéria sumulada pelo STJ, 

observe-se:

Súmula 521-STJ: A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente 

de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da 

Procuradoria da Fazenda Pública.

Assim sendo, deve o feito ser encaminhado à contadoria Judicial e em 

seguida remetido cópia dos cálculos e demais documentos necessários à 

Procuradoria da Fazenda.

Notifique-se o i. representante do Ministério Público.

Intime-se e Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 200729 Nr: 3863-07.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando fora condenado à pena de 07 (sete) 

meses de detenção, a qual fora convertida em 01 (uma) restritiva de 

direito, a saber: participação em palestra proferida pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo.

Isto posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, compareça em 14 (catorze) 

palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, na seguintes 

datas:

 a) a) 21/02/2017 - às 09h00min;

 b) b) 10/03/2017 - às 09h00min;

c) c) 24/03/2017 - às 09h00min;

d) d) 07/04/2017 - às 09h00min;

e) e) 21/04/2017 - às 09h00min;

f) f) 12/05/2017 - às 09h00min;

g) g) 26/05/2017 - às 09h00min;

h)

 i) h) 09/06/2017 - às 09h00min;

j) i) 23/06/2017 - às 09h00min;

k) j) 07/07/2017 - às 09h00min;

l) k) 21/07/2017 - às 09h00min;

m) l) 11/08/2017 - às 09h00min;
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n) m) 25/08/2017 - às 09h00min;

o) n) 15/09/2017 - às 09h00min.

 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 reconversão 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 direito, poderá ocorrer a regressão de 

seu atual regime de pena ou reconversão da benesse que lhe fora 

concedida, de igual forma.

Oficie-se à 2ª Vara Criminal da Comarca, informando a presente decisão, 

bem como solicitando que encaminhe, ao término de referidas palestras, 

as listas de presença, visando auxiliar este Juízo a fiscalização do 

cumprimento da pena por parte do recuperando.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209983 Nr: 10027-85.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos.Denoto dos autos, que o recuperando fora condenado à pena de 

01 (ano) e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento 

de 180 (cento e oitenta) dias-multa, a qual foi substituída por duas 

restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade e 

interdição temporária de direitos (art. 47, IV, CP); e condenado à pena de 

01 (um) mês de detenção, em regime aberto, a qual fora substituída por 

uma restritiva de direito, a saber: prestação de serviços à comunidade.Isto 

posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes restritivas 

de direitos, com relação à pena de reclusão:a)Prestação de serviços à 

comunidade pelo prazo de sua pena, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) 

meses, por 7 (sete) horas semanais, devendo o reeducando comparecer 

junto à Secretaria de Obras do Município de Cáceres/MT para que possa 

ser indicado ao mesmo o local de prestação de serviços;b)Proibição de 

frequentar determinados lugares, como bares, boates e locais de pouca 

recomendação. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando e 

indagar se o mesmo aceita as regras da substituição operada, 

informando-o que a ausência de aceite poderá acarretar na regressão de 

seu atual regime de pena ou reconversão da benesse que lhe fora 

concedida, certificando o resultado da diligência.Quanto à pena de 

detenção, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com a seguinte restritiva de 

direito:a)Prestação de serviços à comunidade pelo prazo de sua pena, ou 

seja, 01 (um) mês, por 7 (sete) horas semanais, devendo o reeducando 

comparecer junto à Secretaria de Obras do Município de Cáceres/MT para 

que possa ser indicado ao mesmo o local de prestação de serviços;Tendo 

em vista que fora reconhecido o concurso material entre os crimes, mas 

por se tratarem de penas diversas (reclusão e detenção), deve ser 

cumprida primeiramente a pena mais grave, ou seja, a pena de reclusão e, 

após, a pena de detenção, conforme art. 60 c/c art. 76, do CP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 188304 Nr: 7192-61.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.Denoto dos autos, que o recuperando fora condenado à pena de 

03 (três) meses de detenção (fls. 05), 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias 

de detenção (fls. 26) e 06 (seis) meses de detenção (fls. 54), em regime 

aberto, as quais foram convertidas em 01 (uma) restritiva de direito, a 

saber: participação em palestra proferida pela equipe multidisciplinar deste 

Juízo.Tendo em vista que às fls. 45 já fora determinada a intimação do 

reeducando acerca da pena de 03 (três) meses de detenção, determino a 

intimação do reeducando para que, nos termos das sentenças proferidas 

em seu desfavor, compareça, ainda, em 21 (vinte e uma) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, nas seguintes datas: 

a)21/02/2017 - às 09h00min; b)10/03/2017 - às 09h00min;c)24/03/2017 - 

às 09h00min;d)07/04/2017 - às 09h00min;e)21/04/2017 - às 

09h00min ; f ) 12 /05 /2017  -  às  09h00min ;g ) 2 6 / 0 5 / 2 0 1 7  -  à s 

09h00min ;h )09 /06 /2017  -  às  09h 0 0 m i n ; i ) 2 3 / 0 6 / 2 0 1 7  -  à s 

0 9 h 0 0 m i n ; j ) 0 7 / 0 7 / 2 0 1 7  -  à s  0 9 h 0 0 m i n k ) 2 1 / 0 7 / 2 0 1 7  -  à s 

09h00min ; l )11 /08 /2017  -  às  09h00min ;m)25 /08 /2017  -  à s 

09h00min ;n )15 /09 /2017  -  às  09h00min ;o )29 /09 /2017  -  às 

09h00min ;p )13 /10 /2017  -  às  09h00min ;q )27 /10 /2017  -  às 

09h00min ; r )10 /11 /2017  -  às  09h00min ; s )2 4 / 1 1 / 2 0 1 7  -  à s 

09h00min;t)01/12/2017 - às 09h00min;u)15/12/2017 - às 09h00min. 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 reconversão da benesse que lhe fora concedida, certificando o 

resultado da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 200817 Nr: 3926-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando fora condenado à pena de 09 

(nove) meses de detenção, a qual fora convertida em 01 (uma) restritiva 

de direito, a saber: participação em palestra proferida pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo.

Isto posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, compareça em 18 (dezoito) 

palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, na seguintes 

datas:

 a) a) 21/02/2017 - às 09h00min;

 b) b) 10/03/2017 - às 09h00min;

c) c) 24/03/2017 - às 09h00min;

d) d) 07/04/2017 - às 09h00min;

e) e) 21/04/2017 - às 09h00min;

f) f) 12/05/2017 - às 09h00min;

g) g) 26/05/2017 - às 09h00min;

h) h) 09/06/2017 - às 09h00min;

i) i) 23/06/2017 - às 09h00min;

j) j) 07/07/2017 - às 09h00min;

k) k) 21/07/2017 - às 09h00min;

l) l) 11/08/2017 - às 09h00min;

m) m) 25/08/2017 - às 09h00min;

n) n) 15/09/2017 - às 09h00min;

o) o) 29/09/2017 - às 09h00min;

p) p 13/10/2017 - às 09h00min;

q) q) 27/10/2017 - às 09h00min;

r) r) 10/11/2017 - às 09h00min.

 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 reconversão 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 direito, poderá ocorrer a regressão de 

seu atual regime de pena ou reconversão da benesse que lhe fora 

concedida, de igual forma.

Oficie-se à 2ª Vara Criminal da Comarca, informando a presente decisão, 

bem como solicitando que encaminhe, ao término de referidas palestras, 

as listas de presença, visando auxiliar este Juízo a fiscalização do 

cumprimento da pena por parte do recuperando.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208580 Nr: 9067-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS QUIRINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos.Denoto dos autos que o recuperando fora condenado à pena de 

04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 35 

(trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.Isto posto, 

determino a intimação do reeducando para que, nos termos do acórdão 

proferido em seu desfavor, cumpra com as seguintes condições do 

regime SEMIABERTO:1) Trabalhar durante o dia e recolhendo-se à sua 

residência a partir das 19h00min de um dia até as 06h00min do outro, nos 

dias de semana ou de trabalho; 2) Recolher-se em sua residência nos 

finais de semana e feriados em que não estiverem trabalhando; 3) 

Comparecer mensalmente em Juízo e comunicar a sua ocupação; 4) Não 

mudar do território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia 

autorização deste Juízo; 5) Não frequentar bares, boates e locais de 

pouca recomendação; 6) Não ingerir bebida alcoólica; 7) Não trazer 

consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade de 

outrem.Observa-se que, caso o beneficiário pretenda a alteração de 

alguma das condições, deverá, antes de tudo, formular requerimento em 

Juízo, sob pena de a falta de autorização prévia implicar a revogação do 

benefício.Deverá o Sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, 

proceder a leitura das obrigações a serem cumpridas em razão do novo 

regime de pena, explicando-as ao mesmo e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu regime. Na mesma oportunidade deverá o Sr. Meirinho 

colacionar a ciência do reeducando junto ao mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209716 Nr: 9832-03.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO BARBA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando fora condenado à pena de 07 (sete) 

meses de detenção, em regime aberto.

Isto posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos do 

acórdão proferido em seu desfavor, cumpra com as seguintes condições 

de seu regime ABERTO:

1) Trabalhar durante o dia e recolhendo-se à sua residência, ante a 

inexistência de casa de albergado, a partir das 22h00min de um dia até as 

06h00min do outro;

2) Comparecer em Juízo e comunicar a sua ocupação;

 3) Não mudar do território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia 

autorização deste Juízo;

 4) Não frequentar bares, boates e locais de pouca recomendação;

 5) Não ingerir bebida alcoólica;

 6) Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a 

integridade de outrem.

Observa-se que, caso o recuperando pretenda a alteração de alguma das 

condições da o regime aberto, deverá, antes de tudo, formular 

requerimento em Juízo, sob pena de a falta de autorização prévia implicar 

a revogação do benefício.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a leitura 

das obrigações a serem cumpridas em razão do regime que ora lhe foi 

imposto, 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 22h00min e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública.

 Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209759 Nr: 9868-45.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA NEVES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Isto posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes restritivas 

de direitos:a)O pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário 

mínimo atual, equivalente à R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), 

parcelado em até 10 (dez) vezes, a serem pagos em favor do Conselho 

da Comunidade da Comarca de Cáceres/MT, junto à conta corrente do 

Banco do Brasil, agência 0184-8, Conta nº 33897-4, os quais deverão ser 

efetuados na boca do caixa, e trazidos os respectivos comprovantes a 

este Juízo junto à Secretaria da 3ª Vara Criminal, para juntada aos 

autos;b)Suspensão da habilitação para direção de veículo pelo período de 

03 (três) meses.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 reconversão da benesse que lhe fora 

concedida, certificando o resultado da diligência.Cientifique-se, ainda, ao 

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 primeira parcela da prestação pecuniária, poderá ocorrer a 

regressão de seu atual regime de pena ou reconversão da benesse que 

lhe fora concedida, de igual forma.Oficie-se ao DETRAN–MT informando a 

presente decisão, eis que o sentenciado se encontra com a habilitação 

suspensa para direção de veículo pelo prazo de 03 (três) meses, a partir 

da data atual, conforme artigo 293 do Código de Trânsito 

Brasileiro.Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda 

ao cálculo das custas processuais. Após, intime-se o recuperando para 

comparecer junto à Secretaria desta Vara Criminal para cumprir o 

pagamento do valor aferido.Ciência ao Ministério Público e ao 

defensor.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209773 Nr: 9882-29.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando fora condenado à pena de 06 (seis) 

meses de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, a qual fora 

convertida em 02 (duas) restritivas de direito, a saber: prestação de 

serviços à comunidade e limitação de fim de semana, e à penalidade de 

proibição de dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Isto posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes restritivas 

de direitos:

a) Prestação de serviços à comunidade pelo prazo de sua pena, ou seja, 

06 (seis) meses, por 07 (sete) horas semanais, devendo o reeducando 

comparecer junto à Secretaria de Obras do Município de Cáceres/MT para 

que possa ser indicado ao mesmo o local de prestação de serviços;

b) Recolher-se em sua residência das 19h00min das sextas-feiras às 

06h00min das segundas-feiras, durante o período da pena (dois anos).

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 reconversão da benesse que lhe fora concedida, 

certificando o resultado da diligência.

Cientifique-se, ainda, ao reeducando que, caso não dê início ao 

cumprimento da pena restritiva de direito no prazo de 30 (trinta) dias, 
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comparecendo à Secretaria de Obras do Município de Cáceres/MT, bem 

como se for encontrado fora de sua residência nos fins de semana, 

poderá ocorrer a regressão de seu atual regime de pena ou reconversão 

da benesse que lhe fora concedida, de igual forma.

Oficie-se ao DETRAN–MT informando a presente decisão, eis que o 

sentenciado se encontra proibido de dirigir veículo automotor pelo prazo 

de 02 (dois) meses, conforme artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Intime-se o reeducando para que compareça junto à Secretaria desta Vara 

Criminal para que dê início ao pagamento do valor imposto às fls. 15.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209775 Nr: 9884-96.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIENEI GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.Denoto dos autos, que o recuperando fora condenado à pena de 

06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, a qual 

fora convertida em 02 (duas) restritivas de direito, a saber: prestação de 

serviços à comunidade e limitação de fim de semana, bem como à 

penalidade de proibição de dirigir veículo automotor pelo período de 02 

(dois) meses. Isto posto, determino a intimação do reeducando para que, 

nos termos da sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as 

seguintes restritivas de direitos:a)Prestação de serviços à comunidade 

pelo prazo de sua pena, ou seja, 01 (um) ano, por 7 (sete) horas 

semanais, devendo o reeducando comparecer junto à Secretaria de Obras 

do Município de Cáceres/MT para que possa ser indicado ao mesmo o 

local de prestação de serviços;b)Recolher-se em sua residência das 

19h00min das sextas-feiras às 06h00min das segundas-feiras, durante o 

período da pena.Deverá o Sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando 

e indagar se o mesmo aceita as regras da substituição operada, 

informando-o que a ausência de aceite poderá acarretar na regressão de 

seu atual regime de pena ou reconversão da benesse que lhe fora 

concedida, certificando o resultado da diligência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210985 Nr: 81-55.2017.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO PAES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex. Penal n° 81-55-2017.811.0006 – Cód. 210985.

Visto.

Intime-se a defesa do requerente para que informe nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, dados e documentos passíveis de identificar o condutor 

do veículo e a qual feito o veículo em questão está atrelado.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

Comarca de Diamantino

Intimação

 Nos termos da Portaria 657/2016-PRES (Implantação do Sistema de 

Processo Judicial

 Eletrônico na Comarca de Diamantino MT). DJE 9899 de 17/11/2016.

 Artigo 4º - Os processos que forem protocolados de forma física a partir 

das 12 horas do

 dia 05/12/16 não serão distribuídos.

 Assim INTIMO a Dra. LIVIA DE MOURA FARIA (Oab/DF 27.070) para retirar 

o processo (Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da 

Fazenda x Maria Tavares Santana de Matos) não distribuído no prazo de 

até 45 dias.

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL nº 001/2017/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Gerardo Humberto Alves Silva Junior - 

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Diamantino, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferias pelo 

Provimento nº 40/2008/CM, torna pública a relação dos candidatos que 

tiveram seu pedido de inscrição deferido e indeferido, nos termos da 

Portaria nº 428/2014/PRES e do Edital nº 014/2012/GSCP, 05/2016 e 

decisão fls. 224, que regulamenta o processo seletivo de recrutamento de 

estagiários.

 Nº de Inscrição

 NOME DO CANDIDATO Ensino Superior

001 Gabriela Maria de Souza 3º SEM

002 Jacqueline Gonçalves da Silva 4º SEM

003 João Marcelo Barros Massarolo 4º SEM

004 Mauricio Brugnago Beia 8º SEM

005 Weslley Robert da Cruz 2º SEM (ADM)

006 Evilin Vitória Ferreira Correa 2º SEM

 007 Leandro José Morales Cunha 2º SEM

 008 Zoé da Silva Alves de Oliveira 4º SEM

009 Waynny Patricia Wanderley Antunes 6º SEM

010 Jorge Luis Oribes Barbosa 8º SEM

011 Wayne Kezia Rangel 6º SEM

012 Rozana Neves Marcilio 6º SEM

013 Hudson Henrique Souza da Costa 6º SEM

014 Diogenes Rodrigues Maia da Cruz Filho 5º SEM (ADM)

015 Karina Rosalino da Silva 4º SEM

016 Rejane Maria Barros Silva 3º ANO

 017 Maisa Ferreira do Couto 6º SEM

018 Anny Caroline de Souza Montanari 4º SEM

019 Amanda Cristina Xavier Fontes 6º SEM

020 Raquel Gomes Rosa 2º SEM

 021 Diego Martins de Souza Rodrigues 2º SEM

 022 Katielle Vitória Alves de Araújo 4º SEM

023 Erickson Christian da Silva Assunção 4º SEM

024 João Hilton Alvarenga da Costa 4º SEM

025 Eva Patrícia Oliveira Moreno 2º SEM (ADM)

026 Gustavo Dobre 8º SEM

 027 Elmar Alves 3º SEM

028 Karina Umbelino Alves 6º SEM

029 Daiane Alves Belo 3º ANO (ADM)

030 Eloisa Regina Escobar Freitas 8º SEM

031 Gesica Andrieli Chiossi Teloken 5º SEM (ADM)

032 Vinicius Araújo Martins de Figueiredo 4º SEM

033 Francielly Aliny Hauss Almeida 6º SEM

034 Daniely Kuche 4º SEM

035 Welliton Richard Mendes 5º SEM

036 Giovana de Jesus Pereira 7º SEM(CIENC.)

037 Thais de Souza Teixeira 5º SEM (ADM)

038 Angela Michely Piovisan Leite 2º SEM

 039 Karen Fernanda Berto Lemes 10º SEM

040 Vinicius San Martini Ribeiro 2º SEM

 041 Karla Gabrielle de Almeida Santos 3º SEM

042 Amanda Joyce Ferreira 3º SEM (ADM)

043 Fernanda Viana Ferreira 2º SEM

 044 Elmar Soares 8º SEM

045 Luana Caroline da Silva 6º SEM

046 Vanessa Aparecida Moreira 7º SEM

047 Pamela Betani da Costa 7º SEM

048 Natalia Amanda Garbossa Beskow 2º SEM

 049 Thainá Gabriela Bertoni Silva 2º SEM (ADM)

050 Gabriella Leticia Lyra de Souza 2º SEM (ADM)

051 Maira Aparecida Costa da Silva 4º SEM (ADM)

 052 Emanuela de Almeida Amorim 4º SEM

053 Kelly Catarina dos Santos 2º SEM (ADM)

054 Adrielle de Freitas Artmann 4º SEM

055 Fátima Luiza Frasson da Silva 4º SEM

056 Daiane Pereira dos Santos 2º ANO (ADM)
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057 Natalia Aureliana Ferreira 6º SEM

Diamantino, 27 de janeiro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

Nos termos da Portaria 657/2016-PRES (Implantação do Sistema de 

Processo Judicial Eletrônico na Comarca de Diamantino MT). DJE 9899 de 

17/11/2016.

 Artigo 4º - Os processos que forem protocolados de forma física a partir 

das 12 horas do dia 05/12/16 não serão distribuídos. 

Assim INTIMO Intimação da Dra. Livia Moura Faria Oab/DF 27.070, para 

retirar o processo (Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da 

Fazenda x Maria Tavares Santana de Matos), não distribuído no prazo de 

até 45 dias.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO

Processo Número: 1000001-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - 0016168-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROSENDO DE LUCENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

Intimo o patrono da parte autora, para recolher a complementação da 

diligência de CITAÇÃO, no importe de R$ 500 ,00- DADOS DA CONTA: 

BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 0787-0, CONTA CORRENTE 15.297-8, 

nos termos da Portaria 109/2013 DF e Provimento 04/2015 CGJ. Bem como 

para que fique ciente da CERTIDÃO DE CITAÇÃO NEGATIVA e AUTO DE 

BUSCA E APREENSÃO E DEPÓSITO realizado pelo Oficial de Justiça, e se 

manifeste no prazo de 5 (CINCO) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45626 Nr: 2284-37.2010.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Cosetin Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Sicredi - Sistema de 

Crédito Cooperativo, Olivia Comercio de Cereais Ltda-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Gabriela Cocco Busanello Benevides - OAB:9770/MT, 

Hudson Silva Brito - OAB:15038/GO, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96624 Nr: 3425-52.2014.811.0005

 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: Ivo Elias de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062-MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108547 Nr: 1842-61.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T L C Comércio de Peixes Ltda - ME, Valdeci 

Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joabe Teixeira de Oliveira. - 

OAB:5152-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por Dirceu 

Pinhatti Mendes em face de TLC Comercio de Peixes LTDA-ME e Valdeci 

Aparecido de Oliveira, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 36/37, 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. 36/37 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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27523 Nr: 1475-23.2005.811.0005

 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: Pedro Ferracin, Amélia Ferracin Januário, João Batista 

Januário, Vicente Ferracin, Agelina Moris Ferracin, Waldecir Ferreira da 

Silva, Clelia Ferracin Zanon, Sergio Zanon, Clementina Ferracin Machado, 

José Paulo Machado, Alcina Ferracin da Silva, Olinda Ferracin, Bernadete 

Ferracin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orcilon Paula da Silva, Eulize Marlene Vieira da 

Silva, Banco Bradesco S/A, Antonio Daltro Filho, Divino Gonzaga Ribeiro, 

Patricia Belote dos Santos Queiroz, Eugênio Carlos Queiroz, Luiz Gonzaga 

Sturion, Valdemir Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Vanin - OAB:10.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Borges Penna - 

OAB:74.665-B, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:, 

Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Recebo a(s) Apelação(ões).

Intime(m)-se a(s) parte(s) apelada(s) a responder(em) no prazo legal e, 

existindo preliminares, intime(m)-se a(s) parte(s) recorrente(s) para, em 

15 (quinze) dias, manifestar(em)-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, 

Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36053 Nr: 890-63.2008.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilton Ribeiro Rangel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Borges de Moura - 

OAB:OAB/MT 9124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) 

parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80283 Nr: 2672-37.2010.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcio Geovani Criveletto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83841 Nr: 2945-79.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Mendes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Revisional ajuizada por ADÃO MENDES DA SILVA em 

face de BANCO ITAUCARD S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em postulado de fls. 212/213, 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.212/213 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.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

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.: 20477 Nr: 2626-92.2003.811.0005

 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: Waldair Dias da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Proceda-se nos termos do art 509, do NCPC, por tratar-se de sentença 

ilíquida.

Manifeste-se a parte autora, no prazo legal, acerca do postulado e 

cálculos juntados às fls. 389/390.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96554 Nr: 3393-47.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Fiat Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Cristina da Costa

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

- OAB:11.877-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conclusão desnecessária.

A secretaria deverá cumprir, via ato ordinatório, o disposto no item 

6.16.26.24 da CNGC, ‘in verbis’:

 “6.16.26.24 – Requerido o desentranhamento do mandado para ultimação 

da citação e/ou penhora e avaliação, com indicação de novo endereço, 

providenciar de imediato, aditando-se o mandado executivo.”

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89910 Nr: 2251-42.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Domingas Campos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Conclusão desnecessária; cumpra-se conforme despacho de fl. 87.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32134 Nr: 548-86.2007.811.0005
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 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): Claudio Jair dos Santos - ME

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O pedido de citação por edital deve ser indeferido.

No caso, o feito trata-se de busca e apreensão, sendo certo que o seu 

procedimento é especial, de caráter satisfativo, visto que após cumprida a 

liminar é que procederá a citação do demandado.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

CITAÇÃO DO RÉU EM MOMENTO ANTERIOR À EXECUÇÃO DA LIMINAR DE 

BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO - INOBSERVÂNCIA DO 

PROCEDIMENTO CORRETO - DECISÃO CASSADA. A ação de busca e 

apreensão segue um procedimento especial, de caráter satisfativo, tendo 

seu rito regulamentado pelo art. 3º e parágrafos do Decreto-Lei 911/69. 

Pela leitura do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, conclui-se que somente após 

a execução da liminar é que se procederá à citação do réu para purgar a 

mora ou apresentar resposta. Na hipótese dos autos, antes que 

ocorresse a execução da liminar de busca e apreensão do veículo, 

determinou-se a citação do réu, a fim de que apresentasse contestação 

em 15 dias. Houve, assim, inobservância do procedimento previsto no art. 

3º e parágrafos do Dec. Lei 911/69, que é matéria de ordem pública, 

conhecível de ofício. Preliminar de nulidade do procedimento, suscitada de 

ofício, acolhida; sentença cassada.” (TJ/MG - Apelação Cível 

1.0231.10.004300-0/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha, 

17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2014, publicação da sumula em 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para citar a parte executada via edital.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89345 Nr: 1682-41.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Machione Mori, Osvaldo Mori, 

Rosina Machione Mori, Julio Cesar Bonatelli Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê cumprimento integral à decisão de fls. 26/28.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45695 Nr: 2353-69.2010.811.0005

 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: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Cruz Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido em postulado de fls. 154.

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.: 87283 Nr: 3015-62.2012.811.0005

 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: Alexandre Gustavo Stella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enedina Soares de Emilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para 

converter o feito em procedimento ordinário, posto que as normas de 

direito processual, dado o caráter de ordem pública, possuem aplicação 

imediata e o Processo de Conhecimento, disciplinado no Novo CPC a partir 

do artigo 318, manda aplicar a todas as causas o PROCEDIMENTO 

COMUM.

DEFIRO o pedido de fls. 173.

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.: 101238 Nr: 2086-24.2015.811.0005

 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 - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira da Silva, Jucimara da Silva 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conclusão desnecessária.

A secretaria deverá cumprir, via ato ordinatório, o disposto no item 

6.16.26.24 da CNGC, ‘in verbis’:

 “6.16.26.24 – Requerido o desentranhamento do mandado para ultimação 

da citação e/ou penhora e avaliação, com indicação de novo endereço, 

providenciar de imediato, aditando-se o mandado executivo.”

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86599 Nr: 2211-94.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel, Maria de Lourdes Ferreira dos 

Santos Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se o exequente acerca da impugnação de fls. 99/104.

Intime-se. Cumpra-se.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99719 Nr: 1382-11.2015.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Neves Boa Sorte Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Basilio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Barreto Penteado 

Silvestre - OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conclusão desnecessária.

A secretaria deverá cumprir, via ato ordinatório, o disposto no item 

6.16.26.24 da CNGC, ‘in verbis’:

 “6.16.26.24 – Requerido o desentranhamento do mandado para ultimação 

da citação e/ou penhora e avaliação, com indicação de novo endereço, 

providenciar de imediato, aditando-se o mandado executivo.”

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90169 Nr: 2486-09.2013.811.0005

 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: Karina Martins Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avon Cosméticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horácio Perdiz Pinheiro Neto 

- OAB:157.504/SP, Leonardo Sulzer Parada - OAB:9928-A, Rodrigo 

Nunes - OAB:144.766-SP

 Visto etc.

Manifesta-se a parte autora acerca do petitório de fls 117, no prazo de 10 

(dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85395 Nr: 757-79.2012.811.0005

 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: Vilmar de Souza Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Vistos etc.

 Proceda-se com o levantamento dos valores depositados pela parte 

autora, expedindo-se Alvará Judicial, observando os dados bancários 

constantes nos autos (fls. 150).

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84708 Nr: 3950-39.2011.811.0005

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi, Nereo Granzotto

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O pedido de citação por edital deve ser indeferido.

Acerca da citação editalícia, devem ser observados os requisitos do art. 

256 do CPC de 2015 no tocante à comprovação da residência do réu ser 

em lugar incerto e não sabido.

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em 

comentário ao artigo supra, na obra: Código de Processo civil Comentado 

e Legislação Extravagante" 11ª edição, Revista dos Tribunais, p.502, 

elucidam que:

"Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. 

Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade 

para citação por edital."

A propósito, o STJ:

"CITAÇÃO EDITAL. CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. 

AGRAVO IMPROVIDO. - Citação por edital. Cumprimento dos requisitos 

legais. Necessidade de esgotamento das alternativas possíveis à 

localização do requerido. Agravo regimental improvido." (AgRg na SE 3379 

/ US - REL. MIN. BARROS MONTEIRO - CE - CORTE ESPECIAL - PUB. 

05/05/2008).

Portanto, a citação por edital, por se tratar de medida de exceção, 

somente será determinada depois de esgotados todos os meios 

disponíveis à localização do réu, sendo que no caso dos autos, não houve 

o exaurimento dos meios necessários para que a parte demandada fosse 

localizada.

Ademais, o Oficial de Justiça certifica que os demandados estão residindo 

na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (fls. 173).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para citar a parte executada via edital.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101326 Nr: 2156-41.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza, Alexsandro 

Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marili Ribeiro Taborda - 

OAB:OAB/MT 14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86027 Nr: 1550-18.2012.811.0005

 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: Sebaldo Keller Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Banque Cantonale de 

Geneve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Virginia de Bortoli Keller - OAB:53940/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, Ronimarcio Naves - OAB:6.228

 Vistos etc.

Ante as determinações e requerimentos constantes no Ofício sob nº 

84/2014-DP de fls. 206/207, expeça-se o necessário para informar que o 

Banco Cantonale de Genéve figura no polo passivo da demandada, sendo 

necessária sua citação.

Informe, ainda, que e os documentos essenciais para o acompanhamento 

da Carta Rogatória são o inteiro teor da petição, do despacho judicial que 

recebeu a inicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado da 

parte autora.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99458 Nr: 1317-16.2015.811.0005

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: OI - Brasil Telecom S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judite Orileu Pina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Tereza Palhares Basílio - 

OAB:74802 RJ, Eladio Miranda Lima - OAB:86235/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

- OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91111 Nr: 3298-51.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio César Machione Mori, Osvaldo Mori, Rosina 

Machione Mori, Julio Cezar Bonatelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide 

Maria de Almeida Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Kroling - OAB:OAB/MT 

16923/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de 

instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103419 Nr: 3170-60.2015.811.0005

 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: João Carlos de Oliveira Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18071/A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por JOÃO 

CARLOS DE OLIVEIRA FILHO em face de BANCO FIAT S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 62/63, a parte autora pugna pela desistência do feito 

e por consequência sua extinção.

A parte demandada foi intimada para manifestar acerca do pedido de 

desistência (fls.65), dando anuência ao pedido.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte demandada concordou 

expressamente com o pedido de desistência do autor e a homologação da 

desistência é medida que se impõe.

HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença 

sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Sem honorários, conforme informado às fls. 62/63 e 66.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17057 Nr: 634-96.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzana Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital São João Batista, Luzia Taveira Lima 

Souto, Leônidas Nascimento Vidigal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Henrique Ricci 

Boaventura - OAB:6.527, Bruno Boaventura - OAB:9271/MT, Tomás 

de Aquino Silveira Boaventura - OAB:3.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Braga - 

OAB:118953/SP, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, Rodrigo 

Schwab Mattozo - OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Vistos etc.

Em análise dos autos observo que a pretensão da embargante é a 

rediscussão da lide, o que não é possível.

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço do embargo de declaração e não o acolho.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85556 Nr: 977-77.2012.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerri Schwade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação Adesiva (Novo CPC, § 2º, art. 1.010).

Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88470 Nr: 778-21.2013.811.0005

 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): Roberto Camilo de Souza, João Santana de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:MS 11.640, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:, Everton 

Vanni Catunda - OAB:7372/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO em face Roberto Camilo de Souza e João Santana 

de Almeida, ambos devidamente qualificados nos autos.

Na Audiência de Conciliação e Mediação as parte transigiram (fls. 

153/153verso).
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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. 153/153 verso 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.

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.: 43624 Nr: 289-86.2010.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Ciriaco dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Jaime Vasconcelos 

Santos - OAB:9569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o acordo juntado as fls 285/286, 

encontra-se ilegível.

Dessa forma, intimem-se as partes para juntar o acordo legível e/ou 

original.

Cumprida a determinação acima, voltem-me os autos conclusos para 

homologação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84531 Nr: 3756-39.2011.811.0005

 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: S.R Peças Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Mario Mattei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Crestani Palma - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Torres Guedes - 

OAB:9.990

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) 

parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4069 Nr: 651-11.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebaldo Keller, Terezinha Ivone Colvero Keller, 

Hariberto Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sanches. - OAB:3587, 

Rogério de Bortoli Keller - OAB:OAB/MT 6383-A, Viviane Martins de 

Santana - OAB:10.493-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 851.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar a 

localização do bem penhorado, com a advertência de, se não o fizer, 

considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 19971 Nr: 2367-97.2003.811.0005

 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: Rubens Vuolo Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugênio Carlos Queiroz, Patricia Belote dos 

Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flaviano Kleber Taques 

Figueiredo - OAB:7348/MT, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849, 

Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

 Ante a certidão de fls. 551, reitere o Ofício de fls. 537, sob expressa 

advertência de que em caso de inércia, será procedida a extração e 

encaminhamento de cópias à autoridade competente para apuração de 

eventual prática de crime de desobediência (art. 330, do Código Penal) 

sem prejuízo das demais sanções legais, consoante previsto no item 

2.5.11 e ss. da CNGC. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85516 Nr: 915-37.2012.811.0005

 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: Sérgio Luiz Sella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel, Maria de Lourdes Ferreira dos 

Santos Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 537/539, posto que tais diligências serão a cargos 

dos peritos.

Sem prejuízo do exposto, intimem-se os peritos para dar determinações já 

constantes nos autos. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

destituição.

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.: 29361 Nr: 661-74.2006.811.0005

 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: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcenor Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiliane Magali Bernardi 

Crepaldi ( Promotora de Justiça) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Antonio José Carvalho da Silva - OAB:3.563_A, Carlos 

Roberto Santos - OAB:2.739/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90998 Nr: 3205-88.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - ME, 

Wander Pupulin, Elza Salete Guyss, Sedulina Guyss, Vilson Guyss

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33034 Nr: 1308-35.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kuhn Metasa Implementos Agrícolas S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto, Alcio Geovani 

Criveletto, Sandra Aparecida Eurich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Müller - OAB:/MT 5.841-B, 

Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por Kuhn Metasa 

Implementos Agrícolas S/A em face de Milton Mateus Criveletto, Alcio 

Geovani Criveletto e Sandra Aparecida Eurich, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 203/205, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 203 a 205), 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.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Custas e honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38059 Nr: 2883-44.2008.811.0005

 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: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio André Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o advogado do requerente não tem 

procuração nos autos, o que torna impossível a homologação do acordo 

celebrado às fls. 292/294.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. Acordo. 

Homologação. Ausência de procuração do advogado do autor firmatário 

do acordo. Pleito de nulidade reconhecida. Precedentes. Retorno ao status 

quo ante. Devolução do valor sacado indevidamente pelo consignante. 

Recurso provido.” (TJ/RS - Agravo de Instrumento Nº 70029569738, 

Décima Terceira Câmara Cível, Relator: Breno Pereira da Costa 

Vasconcellos, Julgado em 09/07/2009).

Ante o exposto, intime-se o requerente para juntar nos autos a respectiva 

procuração.

Sanada a irregularidade, venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90349 Nr: 2656-78.2013.811.0005

 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: Izaura Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062-MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

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.

DETERMINO que expeça-se o ofício à conta única do TJMT para que se 

proceda como a unificação dos valores penhorados/depositados, no 

presente feito, para posterior expedição de alvará.
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Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95641 Nr: 2870-35.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonelo Materias para Costrução Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Francisco Gubert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT, Vinícius Pereira Muller - OAB:18308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CAROLINE 

NICOLAU - OAB:17456/O

 Vistos etc.

 Considerando-se a certidão de fls. 111, proceda-se com a remoção de 

restrição do veículo Fiat Palio, bem como com o levantamento dos valores 

penhorados, expedindo-se Alvará Judicial, observando os dados 

bancários constantes nos autos (fls. 112).

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16145 Nr: 2286-85.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Gaino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabur Pneus S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO - OAB:7288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Paulo Rogério Maeda - OAB:20912/PR, Paulo 

Rogério T. de Maeda - OAB:20.912 PR, Paulo Rogério Tsukassa de 

Maeda - OAB:PR/20.912, Taigoara Finardi Martins - OAB:55.403

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por Raul Gaino 

em face de Jabur Pneus S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 269/270, 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. 269/270 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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83496 Nr: 2469-41.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 tVistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) 

parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43941 Nr: 606-84.2010.811.0005

 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: Alcivando José de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

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

OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) 

parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85298 Nr: 621-82.2012.811.0005

 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: Aladia Silveira Rossi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT
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 tVistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) 

parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84410 Nr: 3600-51.2011.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - ME, Elza 

Salete Guyss Pupulin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

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

OAB:3056/MT

 tVistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) 

parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39855 Nr: 483-23.2009.811.0005

 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: José Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almelina Cruz Oliveira, Heron Domingos 

Oliveira, Josimara Cruz Oliveira Pelentier Gomes, Carlos Augusto Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 15(quinze) dias em querendo, 

apresente IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO de fls. 95/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42767 Nr: 3525-80.2009.811.0005

 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): Nestor Felipe Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher o valor da diligência de 

AVALIAÇÃO, no importe de R$ 175,00 - DADOS DA CONTA: BANCO DO 

BRASIL S/A, AGÊNCIA 0787-0, CONTA CORRENTE 15.297-8, nos termos 

da Portaia 109/2013 DF e Provimento 04/2015 CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4015 Nr: 453-47.1993.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Pizzatto - 

OAB:2.904-Ae, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT, Naiara Dias Fiuza 

Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

NOVA MUTUM, com a finalidade de NOVA AVALIAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88877 Nr: 1207-85.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A, Manoel Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alciléia Machado da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher o valor da diligência de 

INTIMAÇÃO, no importe de R$ 25,00 - DADOS DA CONTA: BANCO DO 

BRASIL S/A, AGÊNCIA 0787-0, CONTA CORRENTE 15.297-8, nos termos 

da Portaia 109/2013 DF e Provimento 04/2015 CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92818 Nr: 7289-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Eglair Possami, Diogo Luiz Biondo de Souza, 

Rafael Esteves Stellato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Luiz Biondo - 

OAB:OAB/MT 11.973, Rafael Esteves Stellato - OAB:OAB/MT 10.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) 

parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 
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pagamento do valor devido em relação à condenação (fls. 120/121) e em 

relação aos honorários advocatícios (fls. 122/123), nos termos do art. 523 

do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo 

apresente impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89119 Nr: 1463-28.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda, Harmonia Corretora de Seguros 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rorato, Vera Lucia Ferreira Rorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP, Márcia Cicarelli Barbosa de Oliveira - 

OAB:146.545/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) 

parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109761 Nr: 2470-50.2016.811.0005

 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: Ari Engler de Souza

 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: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 Intimo as partes para que, no prazo de 15(quinze) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, conforme decisão proferida às fls. 40/41.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37394 Nr: 2242-56.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Mateus Criveletto, Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) 

parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33595 Nr: 1857-45.2007.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonio Aramis dos Santos Blauth, Luciede do Bomfim 

Blauth

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) 

parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 
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pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34189 Nr: 2424-76.2007.811.0005

 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: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio André Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Monteiro da Silva 

Moreira - OAB:6740/MT, Gabriela Cocco Busanello Benevides - 

OAB:9770/MT, Jackson Mário de Souza - OAB:4635/MT, Luis 

Eduardo de Castro Nassif - OAB:11866/MT, Nelson José Gasparelo 

- OAB:2.693-B/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, Roberta 

Corazza de Toledo Ribeiro - OAB:11592/MT, Rosely Amaral de 

Souza - OAB:11.866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) 

parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91016 Nr: 3221-42.2013.811.0005

 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: Joedir Ferreira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth cerqueira costa - 

OAB:13.066/ES, Horst Vilmar Fuchs - OAB:ES/ 12.529

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) 

parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91021 Nr: 3226-64.2013.811.0005

 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: Terezinho Manoel de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - OAB:ES/ 

12.529

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) 

parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110388 Nr: 2826-45.2016.811.0005

 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 Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sylviano dos Santos Silva

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

Stefens - OAB:17.196 ª

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada 

pelo Banco Honda S/A em desfavor de Sylviano dos Santos Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 67, a parte autora pugna pela desistência do feito e 

por consequência sua extinção.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte demandada não foi citada, não 

existindo óbice para a homologação da desistência do presente feito, 

requerida pela parte credora.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 65 de 433



HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença 

sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de expedir Ofícios aos órgãos de restrições de crédito, bem como 

proceder à baixa em constrições, em virtude de que nos autos não houve 

tal procedimento.

Eventuais custas pela parte autora.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86839 Nr: 2486-43.2012.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisson Moraes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S.A - Credito e Financiamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 158/165, em relação ao 

autor.Intime-se o perito/credor para atualizar o débito na proporção em que 

a parte demandada foi condenada.Aportando os cálculos, Intime(m)-se, 

na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) parte(s) 

executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo Código de 

Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente impugnação 

(art. 525, NCPC);Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o 

pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação 

multa no percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias 

no percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para 

atualizar o débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na 

conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da 

condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra 

fixadas;Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e 

avaliação, intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de 

seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110972 Nr: 3154-72.2016.811.0005

 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: Aparecido Domingos Errerias Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédtio Rural do Médio Norte 

Ltda - Em Liquidação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Andriotti Errerias - 

OAB:37082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:MT/5.058

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 57/57verso a parte demandada requer o 

cancelamento da audiência agendada para o dia 15/02/2017, às 17:00 

horas.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora não manifestou o 

desinteresse da realização da audiência.

Ora, a audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC/2015).

Registro que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será 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 (art. 334, § 8º, do CPC).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 57/57verso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41671 Nr: 2480-41.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Isabel Castoldi, Castoldi e Castoldi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Peron Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pereira Pandolfo - 

OAB:20.029/MT, Nelson José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05(cinco) dias, junte aos 

autos, o Substabelecimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83543 Nr: 2539-58.2011.811.0005

 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: Izaias Manoel de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

O postulado de fls. 357/363, trata-se de execução de honorários periciais, 

em que a parte autora/executada é beneficiária da justiça gratuita. 

Todavia, isso não implica isenção propriamente dita do pagamento da 

verba honorária, senão mera suspensão de exigibilidade, a teor do que 

dispõe a Lei 1.060/50 e art. 98, § 3º do CPC/2015. Por outro lado, tal 

benefício pode ser revogado a qualquer tempo se demonstrado, via 

procedimento próprio, se os requisitos autorizadores do benefício 

deixaram de subsistir.

 Nesse sentido:

 "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE. Deve ser mantida a sucumbência recíproca reconhecida 

na sentença, diante do parcial decaimento da parte autora e consequente 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade 

resta suspensa, em face da gratuidade judiciária deferida. Precedentes. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, MONOCRATICAMENTE.” (TJ/RS - 

Apelação Cível Nº 70043011337, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: 

Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 10/06/2011).

"A parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, sujeita-se ao 

princípio da sucumbência, não se isentando do pagamento das verbas 

dela decorrentes. A condenação respectiva deve constar da decisão, 

ficando, contudo, sobrestada até que a parte vencedora comprove a 

cessação da miserabilidade ou até que se consuma a prescrição de cinco 

anos." (STJ - 4ª Turma, REsp nº 278.180/CE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 

J:7.11.2000, DJ 11.12.2000).

Nesse contexto, a parte vencedora/credora, não provou que os requisitos 

autorizadores do benefício deixaram de subsistir à parte autora/vencida, 

de modo que fica suspensa a exigibilidade nos termos da Lei nº. 1.060/50 

e art. 98, § 3º do CPC/2015.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 357/363.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85313 Nr: 640-88.2012.811.0005

 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: Cleiton Ezequiel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financiamento S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17613, Éris Alves Pondé - OAB:13.830
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Martins - OAB:84314/SP

 Vistos etc.

O postulado de fls. 357/363, trata-se de execução de honorários periciais, 

em que a parte autora/executada é beneficiária da justiça gratuita. 

Todavia, isso não implica isenção propriamente dita do pagamento da 

verba honorária, senão mera suspensão de exigibilidade, a teor do que 

dispõe a Lei 1.060/50 e art. 98, § 3º do CPC/2015. Por outro lado, tal 

benefício pode ser revogado a qualquer tempo se demonstrado, via 

procedimento próprio, se os requisitos autorizadores do benefício 

deixaram de subsistir.

 Nesse sentido:

 "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE. Deve ser mantida a sucumbência recíproca reconhecida 

na sentença, diante do parcial decaimento da parte autora e consequente 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade 

resta suspensa, em face da gratuidade judiciária deferida. Precedentes. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, MONOCRATICAMENTE.” (TJ/RS - 

Apelação Cível Nº 70043011337, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: 

Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 10/06/2011).

"A parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, sujeita-se ao 

princípio da sucumbência, não se isentando do pagamento das verbas 

dela decorrentes. A condenação respectiva deve constar da decisão, 

ficando, contudo, sobrestada até que a parte vencedora comprove a 

cessação da miserabilidade ou até que se consuma a prescrição de cinco 

anos." (STJ - 4ª Turma, REsp nº 278.180/CE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 

J:7.11.2000, DJ 11.12.2000).

Nesse contexto, a parte vencedora/credora, não provou que os requisitos 

autorizadores do benefício deixaram de subsistir à parte autora/vencida, 

de modo que fica suspensa a exigibilidade nos termos da Lei nº. 1.060/50 

e art. 98, § 3º do CPC/2015.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 357/363.

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

Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104879 Nr: 536-57.2016.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPMO, RMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSO

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

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:, Emiliano Peggion 

de Carvalho - OAB:22802/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 536-57.2016.811.0005.

I. Ante o depósito de fls. 60/61 e certidão de fl. 63 comprovando o 

pagamento do débito alimentar expeça-se em favor de Manoel dos Santos 

Oliveira alvará de soltura, se por outro motivo.

II. Intime a exequente para manifestar acerca da quitação integral do 

débito.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 03 de fevereiro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110998 Nr: 3174-63.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Tiago de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de advogado do denunciado para, 

no prazo de 05 (cinco ) dias, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37570 Nr: 2401-96.2008.811.0005

 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: José Nascimento de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:3833

 Intimo o patrono do Autor para que em 5 dias manifeste nos autos acerca 

da documentação juntada pelo INSS

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-98 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000221-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - 8938-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. R. D. C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000221-76.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CLOVIS DOMINGOS DE 

CASTRO REQUERIDO: BETICREID RODRIGUES DE CARVALHO Vistos etc. 

Em análise aos autos verifico que não foi comprovado o recolhimento das 

custas processuais. Assim sendo, intime-se a parte autora para que 

comprove o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Primavera do Leste, 25 de janeiro 

de 2017. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 61163 Nr: 978-68.2009.811.0037

 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: JFDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODLP

 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: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, art. 1º, 

item 7.4.1, encaminho estes autos para expedição de imprensa, com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que se manifeste sobre a 

certidão de fls. 619/620, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 117039 Nr: 7709-75.2012.811.0037

 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: WLRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALRA, AKCDS, SAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Código nº 117039.

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o despacho retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 42992 Nr: 5352-35.2006.811.0037

 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: JDRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GONÇALVES 

FURQUIM - OAB:20.963/PR

 Ação de Divórcio Litigioso n. 5352-35.2006.811.0037 Código nº 42992

S E N T E N Ç A

Vistos etc...

Trata-se de ação de divórcio c/c partilha de bens, guarda e alimentos 

ajuizada por Jimena Danister Reynaud Collaço em face de Francisco 

Carlos Collaço.

Inicialmente, cumpre ressaltar que as filhas do casal atualmente são 

maiores e capazes, sendo o divórcio julgado mediante sentença às f. 112 

e os alimentos em favor da autora indeferidos às f. 115, permanecendo o 

presente feito pendente tão apenas em relação à partilha dos bens, ora 

objeto desta decisão.

O requerido contestou a ação às f. 43/58, corroborando que se separou 

da requerente em fevereiro de 2006, tendo o casal adquirido um imóvel 

financiado em 25 anos.

A autora impugnou a contestação às f. 61/64, requerendo a partilha dos 

bens do casal, afirmando a existência de um veículo sonegado pelo 

requerido.

O imóvel foi avaliado às f. 120/131, e o veículo não foi localizado (f. 120).

Designada audiência de conciliação (f. 136), restou infrutífera (f. 140).

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que no curso do processo decidiu-se a 

respeito do divórcio e alimentos (f. 112 e 115), sendo que o feito versa 

unicamente em relação à partilha de bens do casal.

Consoante se infere pela certidão de f. 11 o casal adotou o regime de 

Comunhão Parcial de Bens, o qual estabelece a comunicação dos bens 

que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, segundo o que 

dispõe o artigo 1.658 do CPC.

A autora na peça inaugural assevera que os bens adquiridos na 

constância do casamento e aptos a partilhar são um imóvel objeto de 

contrato de promessa de compra e venda n. 101880-3, CR 1196 quadra 

02 lote 18 da COHAPAR, avaliado em R$ 15.000,00; um veículo modelo 

belina, avaliado, segundo ela, em R$ 2.000,00; e bens móveis que 

guarnecem a residência aferidos em R$ 3.000,00, cabendo à requerente, 

portanto, 50% desses valores.

Em sede de contestação o requerido não concorda com a partilha do 

imóvel, afirmando que tal bem é financiado pela COHAPAR, restando 11 

anos até a quitação, entretanto, pleiteou que a casa fosse doada às filhas 

do casal. Quanto aos bens móveis, assevera que permaneceu apenas 

com os objetos que guarnecem a residência, e não possui veículos (f. 

91/92).

Na fase instrutória, o requerido afirma que está efetuando o pagamento 

das parcelas do imóvel sozinho, portanto, a requerente faria jus somente 

ao valor quitado enquanto durou a relação (união estável e posterior 

casamento), ou seja, entre fevereiro de 1993 e fevereiro de 2006.

A requerente, por sua vez, requer a meação do imóvel segundo a 

avaliação, e como o veículo não foi localizado, deve ser avaliado e 

partilhado conforme a exordial (f. 135).

Pois bem. Neste diapasão, como bem pondera o representante ministerial, 

“independentemente de ter o requerido contribuído efetivamente com a 

aquisição dos bens que guarnecem a residência do casal bem como a 

compra do veículo em comento, fato é que restou demonstrado que tais 

foram adquiridos onerosamente durante a constância do casamento, logo, 

a lei é clara em determinar o direito de meação”. (fls. 165/166).

Neste sentido o artigo 1.660 do Código Civil dispõe que:

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, 

ainda que só em nome de um dos cônjuges;

Sabe-se que é encargo do autor a prova quanto ao fato constitutivo de 

seu direito, incumbindo-se ao réu, de outro norte, a prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

nos termos do art. 373, incisos I e II do CPC.

Partindo deste pressuposto, não obstante a divergência do casal, vê-se 

que nos autos restou comprovado o direito de meação da requerente em 

relação ao bem imóvel, todavia, considerando que a aquisição se deu por 

financiamento imobiliário, a requerente somente teria direito à meação do 

valor integralizado durante a união conjugal, que ocorreu entre fevereiro 

de 1993 e fevereiro de 2006.

Acerca do veículo indicado na inicial, inobstante a consulta realizada via 

RENAJUD às f. 77, a parte autora não demonstrou nos autos a data de 

aquisição do bem, nem mesmo foi mencionado qual o modelo/ano do 

veículo e data da suposta alienação pelo requerido.

Instada a produzir outras provas (f. 144), a requerente quedou-se inerte 

(f. 147), não havendo sequer prova testemunhal da aquisição dos bens 

móveis pleiteados na exordial (veículo e outros utensílios – f. 05).

Nesse raciocínio é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. DIVÓRCIO. MEAÇÃO. AUSENCIA DE PROVA. ART. 333, I DO 

CPC. ONUS DO AUTOR. DIREITO INVOCADO NÃO DEMONSTRADO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 333, 

I do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao 

fato constitutivo de seu direito. - Não havendo nos autos prova quanto à 

pretensa meação de bem imóvel, descabe a alegação firmada pela 

recorrente no sentido de que o mesmo tenha sido adquirido juntamente 

com o réu durante o período no qual mantiveram a sociedade conjugal. 

(TJMG – AC 10704100079471001 MG, 5ª Câm. Cível, Rel.: Moacyr Lobato, 

Julgado em: 27/01/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. O 

patrimônio adquirido na constância do casamento deve ser partilhado 

igualitariamente. Todavia, inviável a partilha quando ausente prova da 

existência do bem. ÔNUS SUCUMBENCIAS. READEQUAÇÃO. 1ª Apelação 

parcialmente provida. 2º apelo desprovido. (TJRS - AC 70065144347, 7ª 

Câm. Cível, Rel.: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 26/08/2015).

Deste modo, diante da fragilidade probatória, a autora não tem direito à 

meação do veículo e dos bens que guarnecem a residência do requerido.

Entretanto, considerando que o valor integralizado ao imóvel depende de 

cálculo contábil, conforme documentos de f. 93/98, averígua-se que a 

importância real a ser partilhada deverá ser aferida em sede de liquidação 

de sentença, oportunidade em que todos os valores controversos serão 

estipulados, com o devido arbitramento, para fins de divisão.

Em caso análogo a jurisprudência já se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA. BENS NÃO 

PARTILHADOS POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO. CONFISSÃO DO RÉU 

QUANTO A EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NO DEPOIMENTO 

PRESTADO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. EXEGESE DO ART. 349 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DE QUE O TERRENO E OS BENS 

QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA JÁ FORAM PARTILHADOS. 

NECESSIDADE DE DIVISÃO DO REMANESCENTE. POSTERIOR 

AVALIAÇÃO ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Consabido que o ônus da prova é da autora quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, I, do Código 

Instrumental, entretanto, confessado pelo réu quais eram os bens do casal 

à época da separação, há necessidade de realização da partilha, em que 

pese não tenha a autora colacionado aos autos prova da existência de 

todos os bens. "Conhecido o acervo patrimonial dos conviventes, mas 

havendo divergência entre os mesmos sobre a sua natureza, qualidade, 

quantidade e valor, resolve-se o patrimônio comum em posterior liquidação 

de sentença." (Ap. Cív. n. Apelação cível n. , de Blumenau, Rel. Des. 

Monteiro Rocha, j. em 15-4-2004).” (TJSC – AC 251375 SC 2006.025137-5 

– 1ª Câm., Data do Julgamento: 26.10.2009) – grifo nosso

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC e artigo 1.658 e 

seguintes do CC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

autora para DETERMINAR que sejam partilhados na proporção de 50% 

entre as partes o valor integralizado ao bem imóvel constante nesta 

decisum entre fevereiro de 1993 a fevereiro de 2006, devidamente 

atualizados pelo INPC.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face 
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a gratuidade da Justiça.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Transitada em julgado expeçam-se os documentos necessários.

Após, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de 

sentença e, caso decorrido sem manifestação, arquivem-se os autos, com 

as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 03 de fevereiro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 144519 Nr: 1818-68.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR MIESTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE GRAPEGGIA MIESTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ JOSÉ DA SILVA - 

OAB:PR-9734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 03/04/2017 as 13:00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 147676 Nr: 3327-34.2015.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA GÉSSICA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS FAIM BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 147676.

Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes compuseram acordo em relação a este 

processo, bem como nos autos em apenso, pugnando por sua 

homologação.

O Ministério Público pugnou pela homologação do acordo, visto que 

resguarda os interesses e direitos da menor (f. 169).

Ante o exposto, homologo para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o presente feito e os autos em apenso (cód. 147676) com 

resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Isento de custas, face à gratuidade da justiça.

Remeta-se cópia da presente aos autos em apenso.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Ciência às partes. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 136294 Nr: 7791-38.2014.811.0037

 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: CAPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

ajuizada por Cristiane Aparecida Pasinato dos Santos contra Daniel 

Bortolon Ubaldo.

Oportunizada a manifestação à parte requerida, coadunou com os pedidos 

iniciais e requereu a isenção do pagamento dos honorários advocatícios 

(f. 32/34).

Nessa esteira, não verifico litígio quanto ao período de convivência entre 

as partes, razão pela qual o seu reconhecimento e dissolução se mostram 

pertinentes.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para reconhecer e 

dissolver a união estável mantida entre Cristiane Aparecida Pasinato dos 

Santos e Daniel Bortolon Ubaldo no período de 05/05/2011 à 02/08/2014.

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Indefiro a isenção de pagamento dos honorários sucumbenciais e a 

gratuidade da justiça ao requerido, vez que possui profissão (engenheiro 

agrônomo), constituiu advogada e não juntou declaração de 

hipossuficiência (f. 32/34).

Fixo honorários sucumbenciais em 15 % do valor da causa, nos termos do 

art. 85, § 2o, do CPC.

Custas e despesas processuais pelo requerido.

 Publicada e registrada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, expeçam-se os documentos necessários.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 17 de janeiro de 2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 174380 Nr: 7605-44.2016.811.0037

 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: AFT, EDAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTIANE DOS REIS - 

OAB:MT/ 13419, GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - OAB:MT 19.965-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologação de Transação Extrajudicial de Partilha n.º 

7605-44.2016.811.0037

Código nº 174380

Vistos etc...

Trata-se de pedido de homologação de acordo apresentado junto a este 

Juízo, que versa acerca da partilha de bens adquiridos na constância da 

união.

 É o relato necessário.

 Decido.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 269, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais rateadas entre as partes, devendo cada 

uma delas arcar com os honorários de seu patrono.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em Julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000226-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN HENRIQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - 20957-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, nesta data, 

intimei via DJE, o(a) advogado(a) da parte autora, Dr. (ª) THIAGO SILVA da 

despacho, conforme ciente a seguir. Primavera do Leste - MT, 6 de 

fevereiro de 2017. Escrivã(o) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA 

DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE
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Processo Número: 1000834-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REINATO ALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - 20957-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, nesta data, 

intimei via DJE, o(a) advogado(a) da parte autora, Dr. (ª) THIAGO SILVA da 

despacho, conforme ciente a seguir. Primavera do Leste - MT, 6 de 

fevereiro de 2017. Escrivã(o) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA 

DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000830-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CARRELO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - 20957-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, nesta data, 

intimei via DJE, o(a) advogado(a) da parte autora, Dr. (ª) THIAGO SILVA da 

despacho, conforme ciente a seguir. Primavera do Leste - MT, 6 de 

fevereiro de 2017. Escrivã(o) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA 

DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000915-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, nesta data, 

intimei via DJE, o(a) advogado(a) da parte autora, Dr. (ª) VICTOR VIDOTTI 

da despacho, conforme ciente a seguir. Primavera do Leste - MT, 6 de 

fevereiro de 2017. Escrivã(o)

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000305-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SOUSA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - 20957-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, nesta data, 

intimei via DJE, o(a) advogado(a) da parte autora, Dr. (ª) THIAGO SILVA da 

despacho, conforme ciente a seguir. Primavera do Leste - MT, 6 de 

fevereiro de 2017. Escrivã(o) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA 

DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 183765 Nr: 790-94.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Arantes Drum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, impulsionando o feito nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007 para que a deprecata seja cumprida, nos termos 

propostos, servindo a cópia como mandado, e também para intimar o 

advogado requerente a recolher diligência do Sr. Oficial de Justiça no 

valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a ser recolhido na conta da Central 

de Mandados de Primavera do Leste, agência do Banco do Brasil, nº. 

5782-7 conta 26.805-4, comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 183763 Nr: 788-27.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GRISON, MSA COMÉRCIO DE GRÃOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - 

OAB:SP/287.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a referida Carta Precatória aportou na Central de 

distribuição pelo Malote Digital sem o prévio recolhimento da guia de Taxa 

Judiciária., conforme cálculo abaixo:

CÁLCULO DE CUSTAS PROCESSUAIS - (Custas: Lei 7.603/2001 - Taxa: 

Lei 4547/82, Dec.2129/86) TAXA JUDICIÁRIA.............................R$ 44,25. 

Assim, impulsiono o feito, nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº. 56/2007, para INTIMAR o a dvogado da parte requerente, 

para o devido recolhimento, no prazo de cinco dias, sob pena da presente 

missiva ser devolvida à comarca de origem sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 183335 Nr: 590-87.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSA TERESINHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO JOÃO CARLOTT - ESPÓLIO, Delfina 

Carlotte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO BAPTISTA 

NUNES - OAB:SC 18780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO BAPTISTA 

NUNES - OAB:SC 18780

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente e do provimento 

56/2007, impulsionando o feito para que seja cumprida a ordem, nos 

termos deprecado, servindo a cópia como mandado. Após, seja devolvida 

ao Juízo Deprecante, mediante a digitalização das peças necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 38296 Nr: 780-36.2006.811.0037

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

 PARTE AUTORA: FERTIBRÁS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL, 

PAULO KALIZAK, LILIAM APARECIDA SCHLEDER PAWLINA KALIZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238 

MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Certifico que foi designado pela empresa leiloeira nomeada nos autos, a 

data de 15/03/2017, às 14h30min., para realização do leilão judicial do 

imóvel penhorado. Assim, INTIMO as partes, através de seus respectivos 

advogados, da presente designação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio
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 Cod. Proc.: 174784 Nr: 7835-86.2016.811.0037

 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: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, ENTRINGER 

INDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A, Luana Klimiuk - OAB:MT 18089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:OAB-MT- 7662, DANIEL LOPES CICHETTO - 

OAB:OAB/SP 244.936, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, JAQUELINE BATISTA BEGUE FURLANETO - OAB:OAB/SP 

232.906, RENATA MAILIO MARQUEZI - OAB:OAB/SP 308.192, RICARDO 

SOARES BERGONSO - OAB:OAB/SP 164274

 Certifico que nesta data o advogado Dr. JANICE TEREZINHA ANDRADE 

DA SILVA fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 3 dias, sob 

pena de busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e 

MULTA correspondente à metade do salário mínimo, conforme Dispõe o § 

2° Do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 118626 Nr: 992-13.2013.811.0037

 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: ARI CHAGAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EMERICH LINHARES - 

OAB:MT 14.403, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, ROGERIO DE 

BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte requerente para se 

manifestar sobre a petição da parte requerida juntada aos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 42683 Nr: 5093-40.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EISA EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:OAB/MT3.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO 

acerca do Ofício da Comarca de Poxoréu - MT, solicitando o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, nos autos da carta precatória nº. 

1901-22.2016.811.0014 (Cód. 72543), no valor de R$ 414,30 

(quatrocentos e quinze reais e trinta centavos) mediante depósito 

bancário no Banco do Brasil S.A., Agência 0553-3, Conta nº. 150266-6, 

Titular da Conta Judicial, CNPJ/CPF n. 00.074.485.0001-68.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 163919 Nr: 2171-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gotardo Máquinas Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MARODIN, MANOELA ZORTEA 

ESTEVES MARODIN, JOSÉ LUIZ MARODIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GOLDINO BARREIROS 

- OAB:MT/ 14.167, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:MT/10074, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:MT 3610-B, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:MT/ 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RENAN PINTO, 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): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 167420 Nr: 3891-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ROBERTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ADRIANO SOUZA PAULINO, 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): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 137893 Nr: 8943-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO FINO QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO 

PARTICIPAÇÕES LTDA, DJALMA VIEIRA, LUCIANO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ANÔNIO CANESIN - 

OAB:OAB/PR 8.007, DANIA MARIA RIZZO - OAB:13649/PR, FELIPE 

RAPETTI PIRES - OAB:PR/ 51334, JOÃO PAULO GARCIA - OAB:PR/ 

66.039, MARIA EUGENIA CANESIN - OAB:PR 54.266

 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): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 180699 Nr: 10922-50.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ADRIANO SOUZA PAULINO, 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): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 115075 Nr: 5593-96.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNION AGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 71 de 433



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CÉSAR CREMA - 

OAB:MT 3873

 Certifico que o advogado do executado não estava cadastrado no 

sistema apolo quando da publicação da decisão de p. 61, sendo realizado 

o cadastro somente nesta data, deste modo, a fim de não causar prejuízo 

ao executado, publico novamente a referida decisão, a seguir transcrita:" 

Visto em correição, Considerando que os embargos não foram recebidos 

com efeito suspensivo, defiro o pedido de p.51/52, e determino a penhora 

online do valor executado, via BACENJUD. Após, com a juntada da ordem, 

em sendo positiva a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em 

nome do executado, intime-se a parte executada para se manifestar no 

prazo legal. Em caso de negativo a penhora on line, determino o bloqueio 

de veículos em nome do executado junto ao DETRAN via RENAJUD. 

Juntada a resposta do Renajud, sendo positiva intimem-se as partes para 

se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. Em sendo infrutíferas as 

penhoras realizadas, intime-se o exequente para que requeira o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 124831 Nr: 7405-42.2013.811.0037

 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: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO BEDUSCHI, CAMOZZATO 

BEDUSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:84933 , FÁBIO ANDRESA BASTOS - OAB:30773-GO, MARCOS 

EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - OAB:110856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o advogado FABIO 

ANDRESA BASTOS, para regularizar sua representação processual, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115075 Nr: 5593-96.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNION AGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CÉSAR CREMA - 

OAB:MT 3873

 Visto em correição,

Nos termos do artigo 134, do Código de Processo Civil, por motivo de 

impedimento, declino para a colega substituta analisar e conduzir o 

presente processo.

 Com isso, nos termos do item 2.3.21 da C.N.G.C/MT determina-se a 

identificação do impedimento na capa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 167110 Nr: 3762-71.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE LAZARI, LENIR CECHIN LAZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal, que 

encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 144757 Nr: 1923-45.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ALVES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:SP 248505, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal, que 

encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 173660 Nr: 7211-37.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEY DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte autora, 

para manifestar sobre a certidão de p. 45, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 143725 Nr: 1491-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PATRICIO, JOÃO CARLOS PATRICIO, 

MARIA MARLI BETTI PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o pesente feito, com a finalidade de intimar a parte exequente 

para recolher o valor da certidão para registro de penhora, bem como 

retirá-la, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 21782 Nr: 3182-32.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Império Minerações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Salles Chiappa - 

OAB:11.883

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito,com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 155129 Nr: 6814-12.2015.811.0037

 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): TEREZINHA DE ALMEIDA GRUNDLER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 
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retirar o edital, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 126702 Nr: 9240-65.2013.811.0037

 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: RUBENS CARLOS BUSCHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTEC COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DABUL - 

OAB:21556 PR, BRUNO CACHUBA BERTELLI - OAB:51389 PR, 

CAROLINA KANTEK G. NAVARRO - OAB:33743 PR, MARCOS LEANDRO 

PEREIRA - OAB:17178 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, conforme dispõe o item 6.16.7.22 da CNGC, 

no prazo de 15 dias, o resumo deverá ser encaminhado no email da 

secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 66984 Nr: 2204-26.2000.811.0037

 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: SEBASTIÃO JOAQUIM DOS SANTOS, EURÍPEDES 

FRANCISCO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENE BRANDÃO E SILVA 

MENDONÇA DE LIMA - OAB:7058-MT, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-0CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

tomar conhecimento dos documentos de p. 85/87, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 46380 Nr: 1846-17.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE CAMPOS AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Pereira dos Santos - 

OAB:5.124, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:35080/PR, JEAN CARLOS STORER - OAB:, LUIS FERNANDO 

BIAGGI JUNIOR - OAB:23324/PR

 Certifico que as declarações de imposto de renda mencionadas na 

decisão retro foram arquivadas em pasta própria, 03/2016, em obediência 

as normas da CNGC que diz: Secão 16 - 2.16.4 - As secretarias farão 

arquivos reservados, em pasta própria, dos ofícios prestadores das 

informações econômico financeiras das partes, dando ciência do seu 

conteúdo ao interessado e certificando no processo essa ocorrência, 

salvo se por determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça. 

Assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

tomar ciência das referidas declarações, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 166557 Nr: 3454-35.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO TOMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUÇÃO E COMERCIO DE SEMENTES 

NOVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO PORTES DE 

ALMEIDA - OAB:SP 75.579, VANESSA JOAQUIM - OAB:SP 326.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão de p. 44, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 117594 Nr: 8272-69.2012.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

GEOVANE DOS SANTOS LARA, GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:258420/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 17.980-A, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:MT 15934, NIZIA CRISTINA 

TIEMI AOKI - OAB:214154/SP, THAYS FREITAS GOMES - OAB:SP 

261.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 142651 Nr: 995-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA DE ARRUDA E SILVA LTDA - ME, 

MARILCE VIEIRA REGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco 

reais), no prazo de 05 dias, na conta corrente nº 26.805-4, agência 

5782-7, Banco do Brasil, devendo apresentar o comprovante do depósito 

original, preferencialmente que o depósito seja efetuado via transferência 

“on line” ou depósito em dinheiro, evitando-se os depósitos na forma 

“envelope” em cumprimento ao Provimento 003/2008-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 144217 Nr: 1712-09.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEHPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:MT/ 12331, AIDA MARY GEHRING PIMENTA - OAB:8019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legisçaõa vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão de p. 74, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 29548 Nr: 1865-28.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 73 de 433



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BUENO FRICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - OAB:6.226-A/MT, 

JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal, que 

encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 130760 Nr: 3371-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÚLIO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, coma finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolucação da Carta de intimação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 6562 Nr: 328-07.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONELSO DONDÉ POLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:MT 4336-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, MÁRIO CÉSAR CREMA - OAB:MT 3873, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para pagar as custas processuais, no valor de R$ 180,20 (cento e oitenta 

reais e vinte centavos), no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 56969 Nr: 4670-12.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADUAL MOTOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SBRISSA ABUD 

- OAB:8963/TO, Paulo Emílio Monteiro Magalhães - OAB:8.988 - MT, 

RODRIGO CORBUCI - OAB:MT 15.002/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 2.500,37 (dois mil quinhentos reais e trinta e sete 

centavos), no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena da multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 128472 Nr: 1381-61.2014.811.0037

 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: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE GALBIERI 

CABRAL, LUIZ CARLOS SOAVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:PR/ 

14352, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON A. MANOEL JUNIOR - OAB:5454-B

 Nos termos da decisão de p. 1191, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes para manifestarem se tem provas a 

produzirem e se há interesse em audiência de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 116663 Nr: 7311-31.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDE BENTO DA SILVA DOS ANJOS, 

ALEIXO DAÍ PRAI, ERONY MARIA DAÍ PRAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, FLÁVIA SILVA RIBEIRO - OAB:MT 

13240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA TRENTIN MEAZZA - 

OAB:OAB/SC 40.710, FLAVIO BUSS - OAB:MT 19470-0, LEOCIR 

MEAZZA - OAB:13.382-B, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT

 Nos termos da decisão de p. 185. impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes, para, no prazo de 15 dias, informarem se 

possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da 

mesma, valendo o silência pela existência. Caso não tenham provas a 

produzir, eslareçam se entendem que o processo em exame demanda 

alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo ( 

artigos 354 ou 355 ou 356 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 178118 Nr: 9652-88.2016.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal, que 

encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 135455 Nr: 7148-80.2014.811.0037

 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: LUANA GASPARETO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO 

SUPERIOR DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal, que 

encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 150969 Nr: 4825-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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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 FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO KAZUYOSKI 

KAWASAKI - OAB:MT 17.555-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal, que 

encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 168831 Nr: 4664-24.2016.811.0037

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GIMENES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 

21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal, que 

encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 71475 Nr: 3790-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, HÉLIO DE PASSAS CRAVEIRO FILHO - 

OAB:15190/GO, JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:156.187, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 124594 Nr: 7167-23.2013.811.0037

 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 ROBERTO PATRÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:55.499/PR, MÁRIO CÉSAR CREMA - OAB:MT 

3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122A, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:PR/25.276, 

LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:7657-B/MS, RAFAEL MACHADO 

ALVES - OAB:35347/PR, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA 

- OAB:OAB/PR 53.612

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

pagar as custas judiciais complementares, no valor de R$ 631,87, bem 

como a taxa judiciária complementares, no valor de R$ 793,21 , no prazo 

legal, caso não efetue o pagamento, será anotado na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 171300 Nr: 5847-30.2016.811.0037

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA PRIMAVERA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora pra 

manifestar sobre a certidão de p. 37, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 167827 Nr: 4131-65.2016.811.0037

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO JORGE GEBELUCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal, que 

encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 172919 Nr: 6768-86.2016.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LAURO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:MT/ 19040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal, que 

encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 107611 Nr: 6739-12.2011.811.0037

 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: LEONE LUCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORALDO JARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 164571 Nr: 2474-88.2016.811.0037

 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: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SALVI - 

OAB:40989, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões ao recurso de apealação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 146569 Nr: 2788-68.2015.811.0037

 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 ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LUCIANO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA 

- OAB:107788/MG, CARLA CRISTINA LOPES - OAB:SP 248970, 

EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB:SP/89457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legisação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com afinalidade de intimar a parte autora para 

da andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 158880 Nr: 8534-14.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI BOTTEGA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legisação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com afinalidade de intimar a parte autora para 

da andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 69267 Nr: 1575-03.2010.811.0037

 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: TRANSPORTE REVENDEDOR RETALHISTA JATEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, JACQUELINE PETRONILHA SABINO PEREIRA - OAB:, 

MARCUS DE SOUSA OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 252.425, VALDIR 

CECHET JÚNIOR - OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Barbosa de Andrade 

- OAB:19921, Mar - OAB:

 Nos termos da legisçaõ vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a certidão de p. 274, bem como para dizer se tem interesse na 

realização da prova pericial, postulando o que entende de direito, no prazo 

de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 19308 Nr: 1032-78.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE VERONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 

17210-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 55101 Nr: 7797-55.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADUAL MOTOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SBRISSA ABUD 

- OAB:8963/TO, JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS - OAB:, Paulo 

Emílio Monteiro Magalhães - OAB:8.988 - MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 5.975,00(cinco mil novecentos e setenta e cinco 

reais), no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena da multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º do CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 107028 Nr: 6122-52.2011.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA SOARES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI 

- OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - OAB:RJ/95.502, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:MT 8.177

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte requerida 

para pagars as custas judiciais, no valor de 376,85, bem como a taxa 

judiciária, no valor de R$ 126,29, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 68926 Nr: 1235-59.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVORINDO MATTIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:13318/MT, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP, RAIANE ROSSETTO STEFFEN 

- OAB:13371/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 119.661,18 (cento e dezenove mil seiscentos e 

sessenta e um centavos), no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena da multa 

de 10% conforme artigo 523, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 132082 Nr: 4465-70.2014.811.0037

 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: ELIANE RODRIGUES AMADOR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Nos termos da decisão de p. 55, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar se possui provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.Caso não 

tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 66001 Nr: 5797-48.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTRIMAC- COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, LOANA ALYNE MOREIRA CASTELO 

BRANCO - OAB:12595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A, JOSÉ LOCATELLI GARCIA FILHO - 

OAB:29507-DF, MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - OAB:RS 56.726, 

MIRYANE SILVESTRE DOS SANTOS - OAB:12970-MS, RUBENS 

GASPAR SERRA - OAB:OAB/SP 119.859

 Nos termos da decisão de p. 2871. impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte requerida , para cumprir o intem 27 da petiçao 

de p. 2845v, devendo proceder o pagamento de R$ 210.550,63, assim 

composta: 175.458,86, a título de condenação a restituição em dobro; 

35.091,77, a título de honorários de sucumbência fixados na fase de 

cognição a incidir sob a condenação a restituição em dobro, sobre o valor 

exequendo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, conforme 

artigo 523, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 19599 Nr: 1511-71.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, RODRIGO HUMBERTO PRADO - OAB:7357/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:MT/17528

 Nos termos da legisçaõa vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o cálculo de p. 255, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 131759 Nr: 4207-60.2014.811.0037

 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: ASSOCIAÇÃO MOTO TAXI RODÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Nos termos da decisão de p. 125, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes, para, no prazo de 05 dias, informarem se 

possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da 

mesma, valendo o silência pela existência. Caso não tenham provas a 

produzir, eslareçam se entendem que o processo em exame demanda 

alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo ( 

artigos 354 ou 355 ou 356 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 136592 Nr: 8012-21.2014.811.0037

 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: MONIQUELY CRISTINA FERNANDES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, MARELLI HILLER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:55.499/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LENICE FREITAS TEIXEIRA - OAB:MT 14.274

 Nos termos da decisão de p. 104. impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes, para, no prazo de 5 dias, informarem se 

possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da 

mesma, valendo o silência pela existência. Caso não tenham provas a 

produzir, eslareçam se entendem que o processo em exame demanda 

alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo ( 

artigos 354 ou 355 ou 356 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 33173 Nr: 5330-11.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBF GARANTIAS & SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA 

GAIATTO, AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE OLIVEIRA TELES - 

OAB:16154/O, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76458, 

GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650/SP, LILIAN DOS 

SANTOS - OAB:6431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436/MT, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Visto em correição,

 Defere-se o pedido de p. 179/181 e determina-se a penhora do imóvel 

(matrícula 1179 RGI- Primavera do Leste/MT), pois não há óbice na 

realização de penhora sobre um imóvel hipotecado, ou gravado de 

qualquer outra garantia real, desde que sejam observadas as regras 

trazidas no artigo 615, inciso II e no artigo 698, ambos do CPC.

Ressalte-se que a penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto 

ou termo de penhora, cabendo ao exequente, sem prejuízo da imediata 

intimação do executado (art. 652, § 4º), providenciar, para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício 

imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, 

independentemente de mandado judicial.

 Recaindo a penhora em bens imóveis e havendo cônjuge o mesmo 

também deverá ser intimado.

Apresentada certidão da respectiva matrícula, a penhora de imóveis, 

independentemente de onde se localizem, será realizada por termo nos 

autos. Proceda-se a avaliação. Em seguida, intimem-se os executados, 

pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, da penhora, para 

querendo, requerer o que entender de direito.

Nada requerido intime-se o exequente para adjudicação. Não requerida à 

adjudicação e não realizada a alienação particular do bem penhorado, 

concluso para expedição de edital de hasta pública.

Após, intime-se o exequente, requerendo o que entender necessário, no 

prazo de dez dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 33173 Nr: 5330-11.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBF GARANTIAS & SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA 

GAIATTO, AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E 
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IMPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE OLIVEIRA TELES - 

OAB:16154/O, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76458, 

GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650/SP, LILIAN DOS 

SANTOS - OAB:6431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436/MT, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Visto em correição,

 Verifica-se que há um erro material na decisão de fl.182, deste modo, 

onde se lê “matrícula n.1.179 RGI – Primavera do Leste/MT”, em verdade 

leia-se matrícula n.6.638 – Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Poxoréu/MT.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio

 Cod. Proc.: 160168 Nr: 487-17.2016.811.0037

 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: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, CINARA CAMPOS 

CARNEIRO - OAB:8.521, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000482-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA ROQUE DECHETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - 0010706-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CRISTIANE MOREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE , 6 de fevereiro de 2017. Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para impugnar a 

contestação. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E 

INFORMAÇÕES: 4ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE (66) 35001100

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000252-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCENA NERI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS OAB - 19044-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CRISTIANE MOREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1000252-33.2016.8.11.0037 Ação 

Declaratória c/c Cobrança Requerente: João Lucena Neri Neto Requerido: 

Município de Primavera do Leste - MT Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória c/c Cobrança, com pedido de tutela de evidência, proposta 

por João Lucena Neri Neto em face do Município de Primavera do Leste – 

MT, ambos qualificados nos autos em epígrafe, visando o pagamento de 

verba salarial. A pretensão material fundamenta-se, em síntese, na 

suspensão do pagamento dos proventos relativos aos meses de julho e 

parcialmente de agosto, em decorrência da concessão de licença não 

remunerada para a concorrência a cargo eletivo, a despeito do permissivo 

legal de afastamento do cargo público, para desincompatibilização, sem 

prejuízo da remuneração. A petição inicial foi instruída com documentos: 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 294 do Código de Processo 

Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Ambos os fundamentos encontram-se limitados pelo disposto no artigo 

1.059 do Código de Processo Civil, especificamente em relação à tutela 

requerida contra a Fazenda Pública. Há, portanto, expressa vedação legal 

quanto a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer 

parte, o objeto da ação, tampouco que importe em pagamento de qualquer 

natureza. Sob tal conjuntura fático-jurídica, a pretensão de imediata 

percepção da quantia pecuniária encontra óbice normativo, eis que 

esgota, incontestavelmente, o objeto da ação. Isto posto, indefiro o pedido 

de tutela provisória. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial, dispensada a audiência de conciliação em face da 

indisponibilidade do direito público. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cite-se a 

parte ré para responder a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 

do artigo 335, III, c/c artigo 183, ambos do Código de Processo Civil. A 

citação deverá ser efetuada com observância do disposto no artigo 247, 

III, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para resposta, 

conclusos para impulso oficial. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de janeiro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000259-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS OAB - 19044-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CRISTIANE MOREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1000259-25.2016.8.11.0037 Ação 

Declaratória c/c Cobrança Requerente: Wellis Marcos Rosa Campos 

Requerido: Município de Primavera do Leste - MT Vistos etc. Trata-se de 

Ação Declaratória c/c Cobrança, com pedido de tutela de evidência, 

proposta por Wellis Marcos Rosa Campos em face do Município de 

Primavera do Leste – MT, ambos qualificados nos autos em epígrafe, 

visando o pagamento de verba salarial. A pretensão material 

fundamenta-se, em síntese, na suspensão do pagamento dos proventos 

relativos aos meses de julho e parcialmente de agosto, em decorrência da 

concessão de licença não remunerada para a concorrência a cargo 

eletivo, a despeito do permissivo legal de afastamento do cargo público, 

para desincompatibilização, sem prejuízo da remuneração. A petição inicial 

foi instruída com documentos: Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 

294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência. Ambos os fundamentos encontram-se limitados 

pelo disposto no artigo 1.059 do Código de Processo Civil, especificamente 

em relação à tutela requerida contra a Fazenda Pública. Há, portanto, 

expressa vedação legal quanto a concessão de medida liminar que 

esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, tampouco que 

importe em pagamento de qualquer natureza. Sob tal conjuntura 

fático-jurídica, a pretensão de imediata percepção da quantia pecuniária 

encontra óbice normativo, eis que esgota, incontestavelmente, o objeto da 

ação. Isto posto, indefiro o pedido de tutela provisória. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial, dispensada a 

audiência de conciliação em face da indisponibilidade do direito público. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte ré para responder a ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 335, III, c/c artigo 183, 

ambos do Código de Processo Civil. A citação deverá ser efetuada com 
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observância do disposto no artigo 247, III, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo para resposta, conclusos para impulso oficial. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

18 de janeiro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000396-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VENANCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS OAB - 19044-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CRISTIANE MOREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1000396-07.2016.8.11.0037 Ação 

Declaratória c/c Cobrança Requerente: Carlos Venâncio dos Santos 

Requerido: Município de Primavera do Leste - MT Vistos etc. Trata-se de 

Ação Declaratória c/c Cobrança, com pedido de tutela de evidência, 

proposta por Carlos Venâncio dos Santos em face do Município de 

Primavera do Leste – MT, ambos qualificados nos autos em epígrafe, 

visando o pagamento de verba salarial. A pretensão material 

fundamenta-se, em síntese, na suspensão do pagamento dos proventos 

relativos aos meses de julho e parcialmente de agosto, em decorrência da 

concessão de licença não remunerada para a concorrência a cargo 

eletivo, a despeito do permissivo legal de afastamento do cargo público, 

para desincompatibilização, sem prejuízo da remuneração. A petição inicial 

foi instruída com documentos: Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 

294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência. Ambos os fundamentos encontram-se limitados 

pelo disposto no artigo 1.059 do Código de Processo Civil, especificamente 

em relação à tutela requerida contra a Fazenda Pública. Há, portanto, 

expressa vedação legal quanto a concessão de medida liminar que 

esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, tampouco que 

importe em pagamento de qualquer natureza. Sob tal conjuntura 

fático-jurídica, a pretensão de imediata percepção da quantia pecuniária 

encontra óbice normativo, eis que esgota, incontestavelmente, o objeto da 

ação. Isto posto, indefiro o pedido de tutela provisória. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial, dispensada a 

audiência de conciliação em face da indisponibilidade do direito público. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte ré para responder a ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 335, III, c/c artigo 183, 

ambos do Código de Processo Civil. A citação deverá ser efetuada com 

observância do disposto no artigo 247, III, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo para resposta, conclusos para impulso oficial. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

18 de janeiro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000305-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA FERRAZ DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS OAB - 19044-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CRISTIANE MOREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1000305-14.2016.8.11.0037 Ação 

Declaratória c/c Cobrança Requerente: Alba Ferraz Damascena 

Requerido: Município de Primavera do Leste - MT Vistos etc. Trata-se de 

Ação Declaratória c/c Cobrança, com pedido de tutela de evidência, 

proposta por Alba Ferraz Damascena em face do Município de Primavera 

do Leste – MT, ambos qualificados nos autos em epígrafe, visando o 

pagamento de verba salarial. A pretensão material fundamenta-se, em 

síntese, na suspensão do pagamento dos proventos relativos aos meses 

de julho e parcialmente de agosto, em decorrência da concessão de 

licença não remunerada para a concorrência a cargo eletivo, a despeito 

do permissivo legal de afastamento do cargo público, para 

desincompatibilização, sem prejuízo da remuneração. A petição inicial foi 

instruída com documentos: Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 294 do 

Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Ambos os fundamentos encontram-se limitados 

pelo disposto no artigo 1.059 do Código de Processo Civil, especificamente 

em relação à tutela requerida contra a Fazenda Pública. Há, portanto, 

expressa vedação legal quanto a concessão de medida liminar que 

esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, tampouco que 

importe em pagamento de qualquer natureza. Sob tal conjuntura 

fático-jurídica, a pretensão de imediata percepção da quantia pecuniária 

encontra óbice normativo, eis que esgota, incontestavelmente, o objeto da 

ação. Isto posto, indefiro o pedido de tutela provisória. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial, dispensada a 

audiência de conciliação em face da indisponibilidade do direito público. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte ré para responder a ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 335, III, c/c artigo 183, 

ambos do Código de Processo Civil. A citação deverá ser efetuada com 

observância do disposto no artigo 247, III, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo para resposta, conclusos para impulso oficial. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

18 de janeiro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136024 Nr: 7582-69.2014.811.0037

 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: SELITA JANDREY

 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:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria ADILES MARIA FONTANIVA , para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10 item 2.10.1 e ainda item 2.10.2.1, C.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(2.10.4 - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 130529 Nr: 3158-81.2014.811.0037

 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: JOSÉ FAGUNDES SOUZA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria ALOISIO DA ROSA HAAS , para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 
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correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10 item 2.10.1 e ainda item 2.10.2.1, C.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(2.10.4 - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174570 Nr: 7703-29.2016.811.0037

 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 JOSE MOREIRA DA SILVA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria ALOISIO DA ROSA HAAS , para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10 item 2.10.1 e ainda item 2.10.2.1, C.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(2.10.4 - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39718 Nr: 2197-24.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUSTRO FIUZA KREMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:MAT.1553487

 Processo nº 2197-24.2006.811.0037 (Código nº 39178)

Execução de Sentença

Exequente: Austro Fiuza Kremer

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Austro Fiuza Kremer 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.119).

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), 02 de fevereiro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 73517 Nr: 5839-63.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR, JOSE BONFIM 

DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A/MT

 Processo nº 5839-63.2010.811.0037 (Código nº 73517)

Ação de Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual - MT

Executado: Bial Algodoeira Indústria e Comércio Ltda e outros

Vistos etc.

Autorizo a pesquisa no Sistema RENAJUD.

O registro no DETRAN é mero lançamento administrativo e não comprova 

propriedade.

Assim, encontrados veículos em nome do executado (a, s) na pesquisa 

via sistema RENAJUD, defiro a penhora via oficial de justiça, de tantos 

veículos quanto forem necessários para garantir a presente Execução, 

desde que sejam encontrados na posse do (a, s) Executado (a, s).

Resultando infrutífera a pesquisa, intime-se a parte exequente, na forma 

do artigo 25 da Lei n.º 6.830/80, para manifestar-se, indicando bens 

penhoráveis, no prazo de 30 dias.

Transcorrido o prazo sem indicação de bens, suspendo o feito consoante 

disposto no art. 40, § 1º, da LEF, pelo período de 01 ano, intimando-se a 

parte exequente. Após, não havendo qualquer manifestação, ao arquivo 

(art. 40, § 2º, da LEF).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147032 Nr: 3043-26.2015.811.0037

 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: NELSON CANDIDO PEREIRA

 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/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA , para 

que devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de 

Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem 

restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10 item 2.10.1 e ainda item 2.10.2.1, C.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(2.10.4 - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 56206 Nr: 3784-13.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIN DE OLIVEIRA - 

OAB:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria BENJAMIM DE OLIVEIRA , para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.
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§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10 item 2.10.1 e ainda item 2.10.2.1, C.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(2.10.4 - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137614 Nr: 8758-83.2014.811.0037

 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: FÁTIMA ALMEIDA BONFIM

 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:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria ALOISIO DA ROSA HAAS, para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10 item 2.10.1 e ainda item 2.10.2.1, C.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(2.10.4 - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156987 Nr: 7632-61.2015.811.0037

 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): JOSÉ FAGUNDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO PAULINO CALUMBI DO 

NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR FEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria ALOISIO DA ROSA HAAS, para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10 item 2.10.1 e ainda item 2.10.2.1, C.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(2.10.4 - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria ARNALDO DE SOUZA, para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10 item 2.10.1 e ainda item 2.10.2.1, C.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(2.10.4 - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria ARNALDO DE SOUZA, para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10 item 2.10.1 e ainda item 2.10.2.1, C.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(2.10.4 - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40850 Nr: 3324-94.2006.811.0037

 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 JUSTINA DA SILVA DIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria MARCOS SILVA NASCIMENTO , para 

que devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de 

Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem 

restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10 item 2.10.1 e ainda item 2.10.2.1, C.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(2.10.4 - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38316 Nr: 832-32.2006.811.0037

 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: ALFEU FRANCO FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria ALOISIO DA ROSA HAAS , para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10 item 2.10.1 e ainda item 2.10.2.1, C.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(2.10.4 - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38933 Nr: 1434-23.2006.811.0037

 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: JULIA MARIA GONÇALVES - ESPÓLIO, PEDRO 

FRANCISCO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:MT 3.779, LÉA ÉMILE M. JORGE DE SOUZA - OAB:MT 

1585180/PROC

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria ALOISIO DA ROSA HAAS, para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10 item 2.10.1 e ainda item 2.10.2.1, C.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(2.10.4 - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106384 Nr: 5433-08.2011.811.0037

 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: WILMA PREDEBON

 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: MARIA CLARA LUCENA 

DUTRA DE ALMEIDA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria ALOISIO DA ROSA HAAS , para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10 item 2.10.1 e ainda item 2.10.2.1, C.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(2.10.4 - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146611 Nr: 2818-06.2015.811.0037

 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: LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163265 Nr: 1790-66.2016.811.0037

 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: ANTONIO MIGUEL DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163422 Nr: 1908-42.2016.811.0037

 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: JAQUELINE MOERGENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 
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honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163821 Nr: 2134-47.2016.811.0037

 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: PABLO RODRIGO HESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171264 Nr: 5828-24.2016.811.0037

 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: ANDRÉIA CARLA ALMEIDA OLIVEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAN CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:18241/O

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171270 Nr: 5833-46.2016.811.0037

 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: ALESSANDRA BATISTA PAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAN CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES - OAB:18241

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163889 Nr: 2167-37.2016.811.0037

 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: ROSA ALICE CALVO CARUCCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165038 Nr: 2692-19.2016.811.0037

 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: DERLY GARCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169661 Nr: 5081-74.2016.811.0037

 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: ROSINEI PEDROSO VERGILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169660 Nr: 5080-89.2016.811.0037

 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: MARCIA CRISTINA CONCEIÇÃO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Edital de Intimação

 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:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 DIAS

Intimando/Citando/Notificando:Requerente: Oscalino Silva Lopes, Cpf: 

32884435115, Rg: 2215065 SSP MT Filiação: Joaquim Lopes e Dorvalina 

Silva Santos (Documento), data de nascimento: 21/01/1952, brasileiro(a), 

natural de Guiratinga-MT, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, 

Endereço: Rua Maria Beer, Nº 120, Tel. 66-9958-4214, Bairro: Centro 

Leste, Cidade: Primavera do Leste-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

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

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174320 Nr: 7572-54.2016.811.0037

 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: ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA M. S. TANNURE - 

OAB:MT 12975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos para a intimação do requerente do r. despacho 

cujo teor transcrevo: "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), 28 

de novembro de 2016. Patrícia Cristiane Moreira - Juíza de Direito 

Designada

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 22382 Nr: 3236-95.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELIN CONCOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BELIN CONCOLATO, CNPJ: 

33696014000140. 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$ 552,27 (Quinhentos e cinquenta e dois reais e 

vinte e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, 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..

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2017

Vera Maria Signori Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 43706 Nr: 6093-75.2006.811.0037

 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): JOÃO TREMEA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO TREMEA NETO, Cpf: 

19532830987, brasileiro(a). 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$ 544,84 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, 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..

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2017

Vera Maria Signori Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 106661 Nr: 5730-15.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GBA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

LTDA, CNPJ: 05681142000185. 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$ 826,32 (Oitocentos e vinte e seis reais e trinta e 

dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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..

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2017

Vera Maria Signori Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 107812 Nr: 6946-11.2011.811.0037

 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): CUSTÓDIO DE ALMEIDA

 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CUSTÓDIO DE ALMEIDA, Cpf: 

07514417168, Rg: 272650, Filiação: José Isidoro de Almeida e Maria 

Petronilia de Jesus, data de nascimento: 22/10/1931, brasileiro(a). 

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$ 552,27 (Quinhentos e cinquenta e dois reais e 

vinte e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, 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..

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2017

Vera Maria Signori Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 25109 Nr: 1423-96.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA DROGA FACIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:3.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 1423-96.2003.811.0037 (Código nº 25109)

Execução Fiscal

Exequente: União – Fazenda Nacional

Executado: Drograria Droga Fácil Ltda

Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela União - Fazenda 

Nacional em face de Drograria Droga Fácil Ltda, ambas qualificadas nos 

autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento do 

débito, postulando pela extinção do feito (fls.156).

Isto posto, extinto o crédito tributário pelo pagamento, JULGO EXTINTA 

POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional e artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil c/c art. 1º da Lei n.º 6.830/80.

O ente federativo está isento do pagamento das custas processuais nos 

termos do item 2.14.5 da CNGC. Sem honorários advocatícios tendo em 

vista que a parte executada não foi regularmente citada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 17 de novembro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39706 Nr: 2191-17.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVINA MARIA DA SILVA ZENATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria MARCOS SILVA NASCIMENTO , para 

que devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de 

Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem 

restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10 item 2.10.1 e ainda item 2.10.2.1, C.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(2.10.4 - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102047 Nr: 1469-07.2011.811.0037

 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: BRASILINO ALVEZ CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria MARCOS SILVA NASCIMENTO , para 

que devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de 

Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem 

restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10 item 2.10.1 e ainda item 2.10.2.1, C.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(2.10.4 - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163427 Nr: 1913-64.2016.811.0037

 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: JULIO DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146867 Nr: 2961-92.2015.811.0037

 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: MARLI AMARO GANASCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146616 Nr: 2823-28.2015.811.0037

 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: CARINA NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163251 Nr: 1783-74.2016.811.0037

 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: EVANILDA ALVES SOUZA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163418 Nr: 1904-05.2016.811.0037

 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: IZABEL FERREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163624 Nr: 2024-48.2016.811.0037

 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: TAMARIS FROES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131120 Nr: 3670-64.2014.811.0037

 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: ROSANE MASTELLA

 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: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, PAULA DANIELE MARCHIORETO - OAB:11729, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para no 

prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146691 Nr: 2870-02.2015.811.0037

 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: CARLOS PANIS PACHINETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163291 Nr: 1815-79.2016.811.0037

 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: GILVANE JOSÉ ASSING DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 
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reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163297 Nr: 1821-86.2016.811.0037

 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: INDIONARA SOUZA MANGABEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163634 Nr: 2034-92.2016.811.0037

 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: MARCILENE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163654 Nr: 2054-83.2016.811.0037

 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: VANUSA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170222 Nr: 5327-70.2016.811.0037

 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: GRACIELI MARIA BRUSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169664 Nr: 5084-29.2016.811.0037

 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: PAULO SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 
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responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171254 Nr: 5819-62.2016.811.0037

 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: SIRLENE SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171266 Nr: 5830-91.2016.811.0037

 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: ELZI BELIZÁRIA CÂNDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAN CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163441 Nr: 1927-48.2016.811.0037

 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: TATIANA FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAN CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163274 Nr: 1799-28.2016.811.0037

 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: AMELIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163614 Nr: 2015-86.2016.811.0037

 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: LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 
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- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163257 Nr: 1788-96.2016.811.0037

 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: APARECIDA GEORGINA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163608 Nr: 2009-79.2016.811.0037

 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: ROSEMARY DE ASSIS ZANGIROLAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163415 Nr: 1901-50.2016.811.0037

 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: JANAINA DE SOUZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163605 Nr: 2006-27.2016.811.0037

 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: SILVANIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163271 Nr: 1796-73.2016.811.0037

 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: ANA MARIA DE SOUZA SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163302 Nr: 1826-11.2016.811.0037

 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: FERNANDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163298 Nr: 1822-71.2016.811.0037

 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: CLAUDIA OLIVEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136571 Nr: 7995-82.2014.811.0037

 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: LUCIENE BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139398 Nr: 9911-54.2014.811.0037

 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: JAQUELINE GRAZIELLA BRAVIN AOKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159345 Nr: 110-46.2016.811.0037

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS DAYANE FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138034 Nr: 9037-69.2014.811.0037

 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: ROGER MARCELO KABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (CPC, art.98, 

§2º). Destarte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

5ª Vara Cível

Edital

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 

AUTOS N. 5136-06.2008.811.0037 – Código 57532

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial – Processo de Execução – 

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 

EXEQUENTE(S): GILBERTO JOSÉ CADOR

EXECUTADO(A,S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/08/2008

VALOR DO DÉBITO: R$ 15.533,48

 

FINALIDADE: CITAÇÃO da executada ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA, 

empresa limitada de direito privado, CNPJ sob o n. 02.177.690/0001-84, na 

pessoa de seus sócios CLÁUDIO CESAR DA ROCHA CAMARGO e HELY 

FELICIANO DE CAMARGO, estando em lugar incerto e não sabido, para, no 

prazo de 03 (três) dias, pagar o débito ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar embargos, ficando cientificados, ainda, do arresto dos bens 

consignados às fls. 139/141 acostadas aos autos acima citados.

 

Primavera do Leste - MT, 3 de fevereiro de 2017.

 

NOÊMIA KLEIN FERNANDES

Gestora Judiciária Substituta

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 125634 Nr: 8203-03.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LUIZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9883/O

 Autos código 125634

Vistos.

Indefiro o pedido de modificação de regime formulado às fls. 140/145, eis 

que a lei penal não autoriza que assim se proceda, nem mesmo pelo juízo 

da execução, que estaria contrariando a sentença condenatória.

Ademais, não é faculdade do reeducando escolher o regime de 

cumprimento da pena que deve cumprir, a qual foi devidamente analisada 

e fundamentada conforme decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça às fls. 94/118.

Destaco ainda, que o juízo da execução não pode alterar sentença 

condenatória transitada em julgado, exceto nas hipóteses previstas em lei, 

sob pena de ofensa à coisa julgada.

Pelo exposto, indefiro o pedido formulado pelo reeducando.

Assim, cumpra-se a decisão de fl. 135.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 01 de fevereiro de 2017.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 178913 Nr: 10080-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALYSSON ROSA DE ASSIS, ELVES CARIA 

DA SILVA, MAIARA LOPES SANTANA, VICTOR HUGO SANTANA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ APARECIDO PEREIRA VERÍSSIMO - 

OAB:6.612-A

 Autos código 178913

Não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 21.03.2017 às 13:30 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

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 92 de 433



PORTARIA Nº 19/2017-DF

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JACOB SAUER – JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. MARÍLIA LACERDA DE FREITAS, para exercer o 

cargo em comissão de Assessora de Gabinete II, do Gabinete da 2ª Vara 

desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Entrada em 

Exercício.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 2017.

Jacob Sauer

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA Nº 20/2017-DF

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JACOB SAUER – JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a partir de 08/02/2017, a Srª. Brunna Gusatti, matrícula 

33135, do cargo em comissão de Assessora de Gabinete II, do Gabinete 

da 2ª Vara desta Comarca.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 2017.

Jacob Sauer

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 21/2017-DF

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO o Ato n.º 185/2017-DRH, de 17/01/2017, disponibilizado 

em 19/01/2017, que nomeou o candidato Julius César Cechella Gomes, 

para exercer efetivamente o cargo de Agente da Infância e Juventude 

PTJ, na Comarca de Sorriso.

RESOLVE:

Art. 1º - Lotar o servidor JULIUS CÉSAR CECHELLA GOMES – Agente da 

Infância e Juventude PTJ, na Central de Apoio Profissional d a Comarca de 

Sorriso.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 2017.

JACOB SAUER

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000695-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - 0007440-A/MT (ADVOGADO)

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - 20996-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAVID CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - 0008196-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1000695-72.2016.8.11.0040 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 as Partes para se manifestarem acerca da petição do 

terceiro interessado nos autos, no prazo legal. 6 de fevereiro de 2017 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000144-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SUSUMO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - 0006813-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO TURELLA TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE SORRISO 

DECISÃO Numero do Processo: 1000144-58.2017.8.11.0040 AUTOR: 

OSVALDO SUSUMO TEIXEIRA RÉU: EDUARDO TURELLA TEIXEIRA Vistos 

etc. Considerando a profissão noticiada do requerente, gerente de 

agência bancária, bem como que, consoante pesquisa realizada junto ao 

RENAJUD, possui veículos registrados em seu nome, demonstrando, 

também, possuir condições financeiras para arcar com pensão alimentícia 

no valor de 1,5 salários mínimos, situações que não se compatibilizam com 

as regras da lei 1.060/50, INDEFIRO A AJG postulada, determinando que, 

no prazo de 10 dias, proceda ao recolhimento das custas processuais 

devidas, sob pena de indeferimento da inicial. Inexistindo recolhimento, 

conclusos para extinção. Recolhidas as custas, dou regular 

prosseguimento ao feito, nos seguintes termos: Designo audiência de 

conciliação para o dia 15 DE MAIO DE 2017, ÀS 09 HORAS, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Por fim, CITE-SE e INTIME-SE ao 

comparecimento, com as advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos 

do NCPC, consignando que o prazo da resposta deverá obedecer à regra 

do art. 335, do mesmo codex. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000209-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORLEI CHARLES GAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - 0018415-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIZA WEIMER GAUER (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos nº 1000209-53.2017.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Da Audiência de Mediação/Conciliação Percutindo ao fundo da parlenda, 

malgrado regra procedimental orientada no Prov. 09/16/CMag/TJMT, tenho 

que in casu se está diante de incidência explicita do artigo 1.º, paragrafo 

único da Lei 13.140/2016 c/c artigo 165, § 3.º CPC/2015, destarte, 

prescindível designação de sessão preambular de mediação face 

racionalidade e oportunidade de imediata designação de sessão de 

mediação. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 de maio de 

2017, às 16h, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 

na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, 

devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Da Carta Precatória 

Residindo qualquer das partes em outra comarca, deverá ela, no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias antes da sessão designada, entrar em 

contato com o CEJUSC de Sorriso/MT, pelos telefones (66) 3545-8413 ou 

3545-8409, informando se tem interesse que a sessão seja realizada de 

forma virtual, por vídeo conferência, necessitando para tanto que a parte 

disponha de um computador com acesso a internet, com web cam e 

interfone. A audiência de forma virtual possibilitará a realização da sessão 

sem a necessidade da presença física da parte no CEJUSC, não 
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necessitando ela se deslocar para o Fórum desta cidade de Sorriso/MT. 

Esta disposição deverá constar expressamente e destacadamente na 

finalidade da missiva, objetivando seu cumprimento pelo e. juízo 

deprecado. Dos Honorários do Mediador Em consonância com o disposto 

no Provimento n.º 9/2016 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, passo a estabelecer os honorários dos mediadores lotados no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Sobre referido 

ato processual dispõe o § 1.º do art. 334 do CPC/2015, in verbis: “Art. 334. 

Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência”. “§ 1o O 

conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na 

audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste 

Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária”. 

Ressalvada a hipótese prevista no art. 167, § 6º do CPC/2015, o qual 

prevê que o tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de 

conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de 

provas e títulos, o art. 169 do CPC/2015 estabelece que o conciliador e o 

mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela 

fixada pelo tribunal, conforme parâmetros a serem estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Justiça, exceto nos processos acobertados pela 

assistência judiciária gratuita, devendo o juiz, desde logo, informá-los da 

existência dessa despesa e da respectiva tabela, verbis: Art. 169. 

Ressalvada a hipótese do art. 167, § 6o, o conciliador e o mediador 

receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo 

tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de 

Justiça. § 1o A mediação e a conciliação podem ser realizadas como 

trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação 

do tribunal. § 2o Os tribunais determinarão o percentual de audiências não 

remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de 

conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que 

deferida gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento. 

Se tratando de sessão de mediação, considerando as técnicas versadas 

e a própria finalidade de tal metodologia ínsita no Manual de Mediação 

Judicial do CNJ, certo é que ao mediador não se pode exercer rapport 

mediante abordagem inaugural focado na definição e arbitramento de 

honorários, dai razão de arbitramento judicial prévio segundo critério de 

razoabilidade e proporcionalidade, exemplo do versado aos demais 

auxiliares da justiça. Sendo assim, em atendimento as regras expostas, 

estabeleço os honorários dos mediadores em R$ 50,00 (cinquenta reais) 

hora, desde já estimando prazo razoável de 01 (uma) hora para realização 

da sessão designada, considerando a complexidade da causa e o grau de 

empenho e dedicação exigidas do expert mediador, segundo o critério da 

proporcionalidade, para tanto, cada parte deverá depositar 50% 

(cinquenta por cento) do valor arbitrado, devendo tal valor, conforme 

regra expressa do Provimento 09/2016, anexo único, ser depositado 

diretamente na conta corrente do mediador, carecendo para tanto ser 

observado a escala escorreita do dia no CEJUSC para deposito, 

competindo a parte, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação 

desta decisão, comprovar nos autos o deposito. Contudo, considerando 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, caso esta seja a parte 

vencedora, os honorários aqui arbitrados serão pagos pela parte 

sucumbente ao final e/ou sendo esta a sucumbente, a atuação do 

mediador se dará segundo a regras da compensação do art. 169, § 2.º do 

CPC/2015. Provimentos Finais O não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

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, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Face o 

disposto no art. 344 do NCPC, se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, 

os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis 

Orgânicas de regência. Se requerido expressamente na forma da Lei 

Ordinária 1.060/50 cc Lei Estadual 7.603/01, DEFIRO à parte requerente os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. 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. DEFIRO o pedido de inversão do 

ônus da prova requerido pelo Reclamante, consoante permissivo contido 

no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 03 

de fevereiro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000211-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - 0018415-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VICTOR HUGO ECKERT DE SOUZA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos nº 1000211-23.2017.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Da Audiência de Mediação/Conciliação Percutindo ao fundo da parlenda, 

malgrado regra procedimental orientada no Prov. 09/16/CMag/TJMT, tenho 

que in casu se está diante de incidência explicita do artigo 1.º, paragrafo 

único da Lei 13.140/2016 c/c artigo 165, § 3.º CPC/2015, destarte, 

prescindível designação de sessão preambular de mediação face 

racionalidade e oportunidade de imediata designação de sessão de 

mediação. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 de maio de 

2017, às 16h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes 

do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço 

de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação 

respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Da Carta Precatória Residindo qualquer das partes em outra comarca, 

deverá ela, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias antes da sessão 

designada, entrar em contato com o CEJUSC de Sorriso/MT, pelos 

telefones (66) 3545-8413 ou 3545-8409, informando se tem interesse que 

a sessão seja realizada de forma virtual, por vídeo conferência, 

necessitando para tanto que a parte disponha de um computador com 

acesso a internet, com web cam e interfone. A audiência de forma virtual 

possibilitará a realização da sessão sem a necessidade da presença 

física da parte no CEJUSC, não necessitando ela se deslocar para o 

Fórum desta cidade de Sorriso/MT. Esta disposição deverá constar 

expressamente e destacadamente na finalidade da missiva, objetivando 

seu cumprimento pelo e. juízo deprecado. Dos Honorários do Mediador Em 

consonância com o disposto no Provimento n.º 9/2016 do Conselho da 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, passo a estabelecer os 

honorários dos mediadores lotados no Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca. Sobre referido ato processual dispõe o § 1.º do 

art. 334 do CPC/2015, in verbis: “Art. 334. Se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência”. “§ 1o O conciliador ou mediador, 

onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de 

mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições 

da lei de organização judiciária”. Ressalvada a hipótese prevista no art. 

167, § 6º do CPC/2015, o qual prevê que o tribunal poderá optar pela 

criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser 

preenchido por concurso público de provas e títulos, o art. 169 do 

CPC/2015 estabelece que o conciliador e o mediador receberão pelo seu 

trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme 
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parâmetros a serem estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, 

exceto nos processos acobertados pela assistência judiciária gratuita, 

devendo o juiz, desde logo, informá-los da existência dessa despesa e da 

respectiva tabela, verbis: Art. 169. Ressalvada a hipótese do art. 167, § 

6o, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho remuneração 

prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. § 1o A mediação e a 

conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, observada a 

legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. § 2o Os tribunais 

determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão 

ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o 

fim de atender aos processos em que deferida gratuidade da justiça, como 

contrapartida de seu credenciamento. Se tratando de sessão de 

mediação, considerando as técnicas versadas e a própria finalidade de tal 

metodologia ínsita no Manual de Mediação Judicial do CNJ, certo é que ao 

mediador não se pode exercer rapport mediante abordagem inaugural 

focado na definição e arbitramento de honorários, dai razão de 

arbitramento judicial prévio segundo critério de razoabilidade e 

proporcionalidade, exemplo do versado aos demais auxiliares da justiça. 

Sendo assim, em atendimento as regras expostas, estabeleço os 

honorários dos mediadores em R$ 50,00 (cinquenta reais) hora, desde já 

estimando prazo razoável de 01 (uma) hora para realização da sessão 

designada, considerando a complexidade da causa e o grau de empenho 

e dedicação exigidas do expert mediador, segundo o critério da 

proporcionalidade, para tanto, cada parte deverá depositar 50% 

(cinquenta por cento) do valor arbitrado, devendo tal valor, conforme 

regra expressa do Provimento 09/2016, anexo único, ser depositado 

diretamente na conta corrente do mediador, carecendo para tanto ser 

observado a escala escorreita do dia no CEJUSC para deposito, 

competindo a parte, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação 

desta decisão, comprovar nos autos o deposito. Contudo, considerando 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, caso esta seja a parte 

vencedora, os honorários aqui arbitrados serão pagos pela parte 

sucumbente ao final e/ou sendo esta a sucumbente, a atuação do 

mediador se dará segundo a regras da compensação do art. 169, § 2.º do 

CPC/2015. Provimentos Finais O não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

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, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Face o 

disposto no art. 344 do NCPC, se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, 

os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis 

Orgânicas de regência. Se requerido expressamente na forma da Lei 

Ordinária 1.060/50 cc Lei Estadual 7.603/01, DEFIRO à parte requerente os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. 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. DEFIRO o pedido de inversão do 

ônus da prova requerido pelo Reclamante, consoante permissivo contido 

no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 03 

de fevereiro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000289-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - 24102-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON LUIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos nº 1000289-17.2017.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não 

juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa 

judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento 

das custas e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do 

disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 03 

de fevereiro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000114-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - 0008530-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA GUOLO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1000114-57.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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 REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002164-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PADILHA DOS SANTOS (AUTOR)

NEVIO MANFIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - 0017453-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR CESAR MARTINI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE SORRISO 

DESPACHO Numero do Processo: 1002164-56.2016.8.11.0040 AUTOR: 

NEVIO MANFIO, RONALDO PADILHA DOS SANTOS RÉU: ADAIR CESAR 

MARTINI Vistos etc. Considerando que os processos conexos (cód. 

85367, 99421 e 129923) já foram sentenciados, comandos judiciais que 

reconheceram a rescisão contratual unilateral perfectibilizada, intimem-se 

os autores para, no prazo de quinze dias, manifestarem o interesse no 

prosseguimento do feito, subentendendo o silêncio como desistência. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002134-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 0009708-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DELA PRIA (EXECUTADO)

ANGELICA DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1002134-21.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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 
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NCPC. Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002604-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - 0012113-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROSOL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALCEMIR JOSE BELLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1002604-52.2016.8.11.0040 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$ 

35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou R$ 3,50 (rural) por km rodado. 

Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001578-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO ABATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DOS REIS FERNANDES OAB - 4940-/RO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1001578-19.2016.8.11.0040 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$ 

35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou R$ 3,50 (rural) por km rodado. 

Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 0009708-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1002051-05.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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. Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000563-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AD'ORO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - 16271-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATAFORMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1000563-15.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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. Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000712-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - 0123405-A/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO AVENIDA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1000712-11.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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. Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000590-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - 358087-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1000590-95.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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. Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002877-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - 211853-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1002877-31.2016.8.11.0040 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$ 

35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou R$ 3,50 (rural) por km rodado. 

Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002073-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DE FREITAS (AUTOR)

ANA PAULA BARROS ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - 0009202-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO VIANA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1002073-63.2016.8.11.0040 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 comparecer nesta Secretaria a 

fim de assinar o termo de compromisso de inventariante. 6 de fevereiro de 

2017 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-261 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001409-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. C. L. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - 0017300-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. M. L. -. E. (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1001409-32.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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. Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001035-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - 206339-/SP (ADVOGADO)

TARCISIO ALMEIDA CORREA OAB - 19377-/ES (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA DE RAMOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1001035-16.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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. Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001124-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE FREITAS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1001124-39.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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. Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001008-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERTON VANDERLEI BIELESCKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - 0017865-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DECONTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1001008-33.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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 REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001009-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - 0008410-A/MT (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - 4061-/MT (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - 130709-/MG (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VARGAS DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1001009-18.2016.8.11.0040 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$ 

35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou R$ 3,50 (rural) por km rodado. 

Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-40 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000366-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - 0012605-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (RÉU)
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Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1000366-60.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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. Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001086-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - 0015484-S/MT (ADVOGADO)

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - 0012314-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALMEIDA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1001086-27.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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. Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001150-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 0009708-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO ROQUE SCHWEIG (EXECUTADO)

MATHIEL EIDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1001150-37.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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. Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001355-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - 370960-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIONOR SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1001355-66.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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. Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000458-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - 0016505-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ORTIZ AMARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1000458-38.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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. Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2017. Mirela C.P.L.Gianetti

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108407 Nr: 909-51.2014.811.0040

 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: ROSILENE ROCHA FREIRE, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE BORGES DA SILVA 

- OAB:3306-AC, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:OAB/MT5222

 Autos nº 909-51.2014.811.0040 (Código 108407)

Vistos etc.

Colha-se o parecer ministerial.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 02 de Fevereiro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141018 Nr: 11116-75.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - 

OAB:OAB/MT 11.229-B

 Autos n° 11116-75.2015.811.0040 – Código Apolo: 141018.

 Vistos etc.

 Em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do Novo Código de Processo 

Civil, visando a composição amigável entre as partes, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para realização de audiência de conciliação, a qual 

DESIGNO para o dia 22 de Maio de 2017, às 11h00min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Fevereiro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146994 Nr: 2504-17.2016.811.0040

 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: CLEINALDO ALVES DA SILVA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR 

- OAB:1602, VANTUÍLO GEOVÂNIO PEREIRA DA ROCHA - OAB:6229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT7680, EUCLIDES RIBEIRO JUNIOR - OAB:5.222

 Autos nº 2504-17.2016.811.0040 (Código 146994)

Vistos etc.

Colha-se o parecer ministerial.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 02 de Fevereiro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147191 Nr: 2601-17.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ANGELO MARCONDES NETO, ELIZABET MULLER MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MACHADO, NERCI TEREZINHA 

GARCIAS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Brasil Pietrobon 

Magalhães - OAB:MT18177/O, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196

 Autos n° 2601-17.2016.811.0040 – Código Apolo: 147191.

 Vistos etc.

 Em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do Novo Código de Processo 

Civil, visando a composição amigável entre as partes, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para realização de audiência de conciliação, a qual 

DESIGNO para o dia 22 de Maio de 2017, às 14h00min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Fevereiro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148082 Nr: 3077-55.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚNIOR CESAR LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEUSA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DOUGLAS W TAQUES 

DA SILVA - OAB:OAB MT/ 16.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Autos n° 3077-55.2016.811.0040 – Código Apolo: 148082.

 Vistos etc.

 Em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do Novo Código de Processo 

Civil, visando a composição amigável entre as partes, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para realização de audiência de conciliação, a qual 

DESIGNO para o dia 22 de Maio de 2017, às 15h00min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Fevereiro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144402 Nr: 1078-67.2016.811.0040

 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: MARTINS & MARTINS NETO LTDA (MACHADO 

ATACADO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FABRICIO, ADRIANO FABRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9.073-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Autos n° 1078-67.2016.811.0040 – Código Apolo: 144402.

 Vistos etc.

 Em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do Novo Código de Processo 

Civil, visando a composição amigável entre as partes, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para realização de audiência de conciliação, a qual 

DESIGNO para o dia 22 de Maio de 2017, às 13h00min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Fevereiro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94858 Nr: 6639-14.2012.811.0040

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA GALDINA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6639.14.2012.811.0040 (Código 94858)

Vistos etc.

 Ante o pedido de conversão apresentado, intime-se o autor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providenciar a juntada do original da cédula de 

crédito bancário que fundamenta a inicial, sob pena de extinção do 

processo.

 Por oportuno, colaciona-se recente julgado do TJ/MT acerca da 

necessidade da juntada do título na hipótese em comento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – PRINCÍPIO DA 

CARTULARIDADE – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO 

POR ENDOSSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a execução está fundamentada em cédula de crédito bancário, definida 

por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, a juntada 

do documento original é medida que se impõe, a fim de comprovar que a 

instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele 

representado.-

(AI 83845/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Fevereiro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 127073 Nr: 3682-35.2015.811.0040

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

 PARTE AUTORA: PIA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Autos nº 3682.35.2015.811.0040 (Código 127073)

Vistos etc.

 Ante as razões expostas pela embargante na petição de fls. 165/166, 

intime-se o Perito inicialmente nomeado para querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nova proposta de honorários.

Havendo redução do valor, renove-se a intimação da embargante para 

manifestação.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Fevereiro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3283 Nr: 436-95.1996.811.0040

 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: NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA, MÁRIO 

EUGÊNIO GIOTTO, SILVANA VIVAN CARDOSO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES 

FORMIGONI - OAB:20.133/PR, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Autos nº 436.95.1996.811.0040 (Código 3283)

Autor: Nufarm Indústria Química e Farmacêutica Ltda

Requeridos: Mário Eugênio Giotto & Cita LTda e outros

Vistos etc.

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por Agripec Química e Farmacêutica 

Ltda em face de Mário Eugênio Giotto & Cita Ltda e outros, nos moldes 

descritos na peça inaugural, que veio instruída com os documentos de fls. 

10/68.

Decisão liminar determinando o arresto de bens.

Auto de arresto e depósito, fls. 80/81 e certidão de citação, fl. 79.

Termo de acordo, fls. 82/84.

Petição noticiando o descumprimento da avença, fls. 119/121.

Certificou-se a suspensão do processo face a interposição de embargos 

de terceiro.

Noticiou-se a alteração da denominação social da empresa-autora, a qual 

passou a denominar Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A.

Após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos 

de terceiro, cópia juntada às fls. 287/302, intimou-se a parte autora para 

manifestar-se nos autos, todavia, a mesma manteve-se silente, consoante 

certificado à fl. 305.

Novamente procedeu-se a intimação da autora para manifestação sob 

pena de extinção, tendo a mesma se mantido inerte, fls. 307.

Por fim, expediu-se intimação pessoal à autora, fl. 308.

Logo, devolvo os autos em Cartório a fim de que seja certificado se houve 

manifestação da parte no prazo legal.

Às providências.

Sorriso/MT, 03 de Fevereiro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3291 Nr: 448-12.1996.811.0040

 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: MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER LEITE PEREIRA - 

OAB:4.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES 

FORMIGONI - OAB:20.133/PR, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Autos nº 436.95.1996.811.0040 (Código 3291)

Vistos etc.

Promova a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao 

processo, nos termos do art. 485, § 1º do NCPC. Decorrido o prazo legal 

sem manifestação, certifique-se e conclusos os autos para extinção.

Às providências.

Sorriso/MT, 03 de Fevereiro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3288 Nr: 359-86.1996.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER LEITE PEREIRA - 

OAB:4.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES 

FORMIGONI - OAB:20.133/PR

 Autos nº 359.86.1996.811.0040 (Código 3288)

Vistos etc.

Promova a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao 

processo, nos termos do art. 485, § 1º do NCPC. Decorrido o prazo legal 

sem manifestação, certifique-se e conclusos os autos para extinção.

Às providências.

Sorriso/MT, 03 de Fevereiro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116904 Nr: 7811-20.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCY SANTINA NICACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Autos nº 7811.20.2014.811.0040 (Código 116904)

Vistos etc.

Defiro a penhora dos direitos que a executada detém em relação ao bem 

indicado na petição de fl. 69 e seguintes.

No mais, cumpra-se conforme determinado às fls. 67/68.

Às providências.

Sorriso/MT, 03 de Fevereiro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102543 Nr: 5478-32.2013.811.0040

 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: VALDACIR ANTONIO FANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A

 Autos nº 5478.32.2013.811.0040 (Código 102543)

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 183, em substituição ao Perito anteriormente 
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nomeado, nomeio como Perita Judicial a Sra. Valdiva Rossato de Souza, 

inscrita no CRC/MT sob o n° 007067/0-4, com endereço profissional na 

Rua dos Eucaliptos, n° 52, centro, Sinop/MT, fones (66) 3531.2461 e 

99985.3461, o qual cumprirá seu encargo independentemente de 

compromisso.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Fevereiro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 161173 Nr: 9808-67.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO L K SAUSEN & CIA LTDA, ROBERTO LUIS 

KUNZ SAUSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 Autos nº 9808.67.2016.811.0040 (Código 161173)

Vistos etc.

Intimem-se os embargantes para no prazo legal, efetuar o recolhimento 

das custas devidas, sob pena de indeferimento da inicial com a 

consequente extinção da ação de embargos.

 Às providências.

Sorriso/MT, 03 de Fevereiro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100875 Nr: 3683-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO L. K. SAUSEN E CIA LTDA-ME, 

ROBERTO LUIS KUNZ SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA 

- OAB:15359-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3683.88.2013.811.0040 (Código 100875)

Vistos etc.

Intime-se o banco-credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre a precatória devolvida, requerendo o que entender de 

direito.

 Às providências.

Sorriso/MT, 03 de Fevereiro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 137287 Nr: 9254-69.2015.811.0040

 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: TATYANA FREITAS SOUZA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON JANONES DE 

OLIVEIRA - OAB:3802-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:OAB/MT5222

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor, extinguindo o 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 269, inc. I, do 

CPC.Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00, verbas que ficam 

suspensas, nos termos do artigo 12, da LAJ.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Sorriso, 02 de fevereiro de 2017.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 137287 Nr: 9254-69.2015.811.0040

 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: TATYANA FREITAS SOUZA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON JANONES DE 

OLIVEIRA - OAB:3802-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:OAB/MT5222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 35 do Capitulo 07 da CNGC/MT e art. 162, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR, OAB/MT 

Nº 1602, para no prazo legal, manifestar-se nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146054 Nr: 1984-57.2016.811.0040

 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: ADMINISTRADOR JUDICIAL, FABIANE DIAS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE BORGES DA SILVA 

- OAB:3306-AC, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:5.222

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

extinguindo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inc. I do CPC, determinando a retificação do quadro geral de credores 

da requerida para que passe a constar como crédito do autor o valor a ser 

apurado pelo contador judicial, na forma indicada neste comando judicial, 

excluindo-se qualquer valor a título honorários advocatícios, com espeque 

no artigo 524, § 1º do atual CPC (revogado art. 475-B, §3º, do CPC/73), o 

qual deverá ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, 

nos termos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, devendo ser observados a 

partir de então os termos estabelecidos no plano de recuperação 

judicial.Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

deixando, contudo, de condenar em honorários de sucumbência, nos 

termos do artigo 5º, II, da Lei 11.101/2005.Transitada em julgado, 

encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização nos moldes da 

sentença, manifestando-se as partes, no prazo de dez dias, sob pena de 

preclusão.Após, intime-se o Administrador Judicial a, transitada em julgada 

a decisão, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, 

ambos da lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido nesta decisão.P.R.I.C.Sorriso/MT, 03 de fevereiro de 

2017.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42285 Nr: 5091-27.2007.811.0040

 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: IVANI BARON ROTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALTAIR LAZAROTTO, AGROPECUÁRIA 

GUARANI LTDA, SÔNIA REGINA FONTOURA KRIEGER LAZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - 

OAB:78901, CARLOS ALBERTO BENCKE - OAB:7.968/RS, FABIANA 

REGINA BENCKE - OAB:44.553/RS, JONES IZOLAN TRETER - 

OAB:57993/RS, RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO - OAB:19228, 

SINARA LAZZAROTO - OAB:60734/RS, Willian Pablo Carboni da Silva 

- OAB:19326/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515/MT, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO 

- OAB:5714/MT

 Autos nº 5091.27.2007.811.0040 (Código 42285)

Decisão interlocutória

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse c.c. Pedido Limar de Tutela 

Antecipada c.c. Pedido de Indenização pelos Frutos Percebidos ajuizada 

por Ivani Baron Roth em face de José Altair Lazarotto, Agropecuária 

Guarani Ltda e Sonia Regina Fontoura Kruger Lazarotto, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos narrados na inicial.

Após estabelecido o contraditório, foi indeferida a liminar vindicada, fls. 

80/81.

Ao alcançar a fase probatória, a autora requereu o deferimento da prova 

emprestada, bem como o cancelamento da instrução designada, fls. 

161/165.

Convidado a manifestar-se, a parte-ré manteve-se silente, conforme 

certificado à fl. 224.

É o breve relato. Decido.

Com efeito, na atual legislação processual civil, a Prova Emprestada 

passou a ser considerada como prova típica, passando a ter previsão e 

descrição em Lei. Sobre o tema, o atual art. 372 do CPC assim dispõe: 

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro 

processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 

contraditório.”

Como se vê, o Novo Código de Processo Civil admite a prova emprestada, 

todavia, condiciona sua utilização a prévia oitiva da parte adversa, em 

respeito ao princípio do contraditório.

Nessa esteira, considerando que a parte-requerida, devidamente intimada 

a manifestar-se sobre o requerimento formulado, deixou decorrer o prazo 

fixado, defiro o pedido apresentado pela parte autora relativamente a 

prova emprestada e, consequente julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo recursal relativamente a presente decisão, certifique-se 

e conclusos os autos para prolação de sentença.

Às providências.

Sorriso/MT, 06 de Fevereiro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135020 Nr: 7962-49.2015.811.0040

 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: MICHEL ANDRE LIMA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE BORGES DA SILVA 

- OAB:3306-AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:5.222

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

extinguindo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inc. I do CPC, determinando a retificação do quadro geral de credores 

da requerida para que passe a constar como crédito do autor o valor a ser 

apurado pelo contador judicial, na forma indicada neste comando judicial, 

excluindo-se qualquer valor a título honorários advocatícios, e multa do 

artigo 475-J do CPC/73 aplicada sobre referida verba, com espeque no 

artigo 524, § 1º do atual CPC (revogado art. 475-B, §3º, do CPC/73), o qual 

deverá ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos 

termos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, devendo ser observados a 

partir de então os termos estabelecidos no plano de recuperação 

judicial.Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

deixando, contudo, de condenar em honorários de sucumbência, nos 

termos do artigo 5º, II, da Lei 11.101/2005.Transitada em julgado, 

encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização nos moldes da 

sentença, manifestando-se as partes, no prazo de dez dias, sob pena de 

preclusão.Após, intime-se o Administrador Judicial a, transitada em julgada 

a decisão, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, 

ambos da lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido nesta decisão.P.R.I.C.Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 

2017.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 137897 Nr: 9583-81.2015.811.0040

 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: ADMINISTRADOR JUDICIAL, EDUARDO DAMIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Autos nº 9583-81.2015.811.0040 (Cod. 137897)

Requerente: EDUARDO DAMIÃO

Recuperanda: NATIV – INDÚSTRIA BRASILERIA DE PESCADOS 

AMAZÔNICOS S/A

Decisão

Vistos etc.

Remetam-se os autos ao MP para manifestação.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso, 03 de fevereiro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139985 Nr: 10617-91.2015.811.0040

 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: ADMINISTRADOR JUDICIAL, ELINETE SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B, SIMONI PILONI ZORTEA 

- OAB:OAB/MT 16.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Intime-se o Administrador Judicial a adotar a providência acima, devendo 

comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

descrevendo o valor/classificação da inclusão.Após, intime-se a autora e 

a recuperanda a se manifestarem quanto à inclusão, também no prazo de 

15 (quinze) dias.Não havendo insurgência e estando o montante já incluso 

no QGC, arquive-se o presente incidente com as baixas e anotações de 

praxe. Caso contrário, concluso os autos para decisão.Às 

providências.Sorriso/MT, 03 de fevereiro de 2017.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146583 Nr: 2270-35.2016.811.0040

 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: ADMINISTRADOR JUDICIAL, ANSELMO ENRIQUE 

FERRER HERNANDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:5.222

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

extinguindo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inc. I do CPC, determinando a retificação do quadro geral de credores 
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da requerida para que passe a constar como crédito do autor o valor a ser 

apurado pelo contador judicial, na forma indicada neste comando judicial, o 

qual deverá ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, 

nos termos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, devendo ser observados a 

partir de então os termos estabelecidos no plano de recuperação 

judicial.Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

deixando, contudo, de condenar em honorários de sucumbência, nos 

termos do artigo 5º, II, da Lei 11.101/2005.Transitada em julgado, 

encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização nos moldes da 

sentença, manifestando-se as partes, no prazo de dez dias, sob pena de 

preclusão.Após, intime-se o Administrador Judicial a, transitada em julgada 

a decisão, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, 

ambos da lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido nesta decisão.P.R.I.C.Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 

2017.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42284 Nr: 5090-42.2007.811.0040

 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: INEZ INETI LAZAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALTAIR LAZAROTTO, AGROPECUÁRIA 

GUARANI LTDA, SÔNIA REGINA FONTOURA KRIEGER LAZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - 

OAB:78901, JONES IZOLAN TRETER - OAB:57993/RS, SINARA 

LAZZAROTO - OAB:60734/RS, Willian Pablo Carboni da Silva - 

OAB:19326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515/MT, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO 

- OAB:5714/MT

 Autos nº 5090.42.2007.811.0040 (Código 42284)

Decisão interlocutória

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse c.c. Pedido Limar de Tutela 

Antecipada c.c. Pedido de Indenização pelos Frutos Percebidos ajuizada 

por Inez Ineti Lazarotto em face de José Altair Lazarotto, Agropecuária 

Guarani Ltda e Sonia Regina Fontoura Kruger Lazarotto, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos narrados na inicial.

Após estabelecido o contraditório, foi indeferida a liminar vindicada, fls. 

80/81.

Ao alcançar a fase probatória, a autora requereu o deferimento da prova 

emprestada, bem como o cancelamento da instrução designada, fls. 

162/167.

Convidado a manifestar-se, a parte-ré manteve-se silente, conforme 

certificado à fl. 218.

É o breve relato. Decido.

Com efeito, na atual legislação processual civil, a Prova Emprestada 

passou a ser considerada como prova típica, passando a ter previsão e 

descrição em Lei. Sobre o tema, o atual art. 372 do CPC assim dispõe: 

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro 

processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 

contraditório.”

Como se vê, o Novo Código de Processo Civil admite a prova emprestada, 

todavia, condiciona sua utilização a prévia oitiva da parte adversa, em 

respeito ao princípio do contraditório.

Nessa esteira, considerando que a parte-requerida, devidamente intimada 

a manifestar-se sobre o requerimento formulado, deixou decorrer o prazo 

fixado, defiro o pedido apresentado pela parte autora relativamente a 

prova emprestada e, consequente julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo recursal relativamente a presente decisão, certifique-se 

e conclusos os autos para prolação de sentença.

Às providências.

Sorriso/MT, 06 de Fevereiro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134177 Nr: 7556-28.2015.811.0040

 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: NILTON LUIZ DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GOMES MALDONADO DE 

JESUS - OAB:5769/RO, Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos nº 7556-28.2015.811.0040 (Cod. 134177)Requerente: NILTON LUIZ 

DA SILVA ALVESRecuperanda: CONSTRUTORA BS LTDADecisãoVistos 

etc.(...).Neste diapasão, todos os encargos (multa, juros, correção 

monetária) cujo termo seja posterior ao pedido de recuperação judicial 

devem ser extirpados, nos termos do artigo 9º, II, da Lei de Recuperação 

Judicial, sem qualquer ofensa à coisa julgada trabalhista.Intime-se o 

Administrador Judicial a adotar a providência acima, devendo comunicar 

seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, descrevendo o 

valor/classificação da inclusão.Após, intime-se a autora e a recuperanda 

a se manifestarem quanto à inclusão, também no prazo de 15 (quinze) 

dias.Não havendo insurgência e estando o montante já incluso no QGC, 

arquive-se o presente incidente com as baixas e anotações de praxe. 

Caso cont rár io ,  conc luso os autos para  dec isão .À s 

providências.Sorriso/MT, 03 de fevereiro de 2017.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139631 Nr: 10473-20.2015.811.0040

 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: ADMINISTRADOR JUDICIAL, ANDRÉA APARECIDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LUIS BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:271310/SP, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398-B, THIAGO SAMPAIO ANTUNES - OAB:238556/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Autos nº 10473-20.2015.811.0040 (Cod. 139631)

Requerente: ANDRÉA APARECIDA DA SILVA

Recuperanda: NATIV – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZÔNICOS S/A

Despacho

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 dias, apresente 

manifestação nos autos acerca da petição de fls. 14/15 e documentos que 

a acompanham.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de fevereiro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144158 Nr: 891-59.2016.811.0040

 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: GLEICIANE ANSELMO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE BORGES DA SILVA 

- OAB:3306-AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:5.222

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

extinguindo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inc. I do CPC, determinando a retificação do quadro geral de credores 

da requerida para que passe a constar como crédito da autora o valor a 
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ser apurado pelo contador judicial, na forma indicada neste comando 

judicial, o qual deverá ser atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, nos termos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, devendo ser 

observados a partir de então os termos estabelecidos no plano de 

recuperação judicial.Condeno a parte requerida nas custas e despesas 

processuais, deixando, contudo, de condenar em honorários de 

sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, da Lei 11.101/2005.Transitada 

em julgado, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização nos 

moldes da sentença, manifestando-se as partes, no prazo de dez dias, 

sob pena de preclusão.Após, intime-se o Administrador Judicial a, 

transitada em julgada a decisão, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 

22, inc. I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO 

GERAL DE CREDORES, providenciando a publicação de novo edital de 

inclusão do crédito reconhecido nesta decisão.P.R.I.C.Sorriso/MT, 03 de 

fevereiro de 2017.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002054-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DE FREITAS ROOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - 0015025-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002054-57.2016.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não 

informou o endereço eletrônico (e-mail), bem como não indicou se tem 

interesse na designação de audiência de conciliação. Sendo assim, 

INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, 

devendo informar seu endereço eletrônico (e-mail), bem como quanto ao 

interesse na designação de audiência de conciliação, sob pena de seu 

indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do NCPC CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 21 de setembro de 2016. Marina Carlos França 

Juíza Substituta em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-22 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002057-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - 0015025-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002057-12.2016.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não 

informou o endereço eletrônico (e-mail), bem como não indicou se tem 

interesse na designação de audiência de conciliação. Sendo assim, 

INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, 

devendo informar seu endereço eletrônico (e-mail), bem como quanto ao 

interesse na designação de audiência de conciliação, sob pena de seu 

indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do NCPC CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 21 de setembro de 2016. Marina Carlos França 

Juíza Substituta em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-261 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002108-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAS AMADEU ZANON MORO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DORNELLES DOS SANTOS OAB - 72853-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIO RIGON (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte autora a efetuar o depósito de uma diligência rural no valor 

de R$ 544,30 (quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) 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 da presente 

deprecata. Referido comprovante deverá estar devidamente identificado 

com a numeração única dos autos. Nilcelaine Tófoli/Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002246-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - 0011340-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA SCHRADER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte autora a efetuar o depósito de uma diligência urbana no 

valor de R$ 35,00 (trinta 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 de citação. Certifico ainda que 

referido depósito deve estar devidamente identificado com a numeração 

única dos autos. Nilcelaine Tófoli/Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002507-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - 0014006-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTEIRA AGRICOLA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002507-52.2016.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que a parte autora requer a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Contudo, considerando que o autor é 

agrimensor e diante do valor do titulo exequendo objeto da presente, o 

qual é considerável, torna-se crível, pois, que possui capacidade 

financeira para efetuar o recolhimento das custas. Assim, entendo 

incabível a concessão das benesses da Lei 1.050/60, conforme requerido. 

Sobre o tema, trago a baila os julgados abaixo. RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - BUSCA DE CRÉDITO DE VULTOSO 

VALOR PELA PARTE NA DEMANDA - REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - PARTE QUE 

ALEGA NÃO POSSUIR OUTROS BENS E QUE RECEBE APENAS 

APOSENTADORIA DO INSS EM VALOR QUE NÃO LHE PERMITE O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS 

SEGURAS NESSE SENTIDO NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

ATENDIMENTO DO PLEITO DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O juiz pode indeferir o pedido de assistência judiciária 

gratuita se tiver fundadas e motivadas razões para isso, conforme 

exegese do art. 5º da Lei n. 1.060/50 e do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, sem ofensa ao princípio do devido processo legal. 2. Tendo o 

legislador objetivado, com a promulgação da Lei n. 1060/50, permitir o 

acesso gratuito à Justiça às pessoas menos favorecidas, isto é, 

necessitadas (art. 1º, caput), é de ser analisado o caso concreto para a 

concessão deste benefício. 3. Hipótese em que a ausência de provas 

seguras quanto à impossibilidade financeira de a parte arcar com as 

custas processuais, aliada ao fato de a ação por ela intentada ter como 

objeto o recebimento de quantia vultosa, conduzem à manutenção do 

indeferimento do seu pedido de assistência judiciária gratuita” (AI nº 

32317, 2009, Des. José Ferreira Leite). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido 

de assistência judiciária gratuita, devendo o requerente ser INTIMADO 

para efetuar o recolhimento das custas, no prazo de quinze (15) dias, sob 
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pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, § único do 

NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 

18 de outubro de 2016. Marina Carlos França Juíza Substituta em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-261 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002388-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY MACIEL COSTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SORRISO 

Certidão de Impulsionamento Impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte autora a efetuar o depósito de duas diligências urbanas no valor de 

R$ 70,00 (setenta 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 da presente deprecata. Referido comprovante de 

pagamento deve estar devidamente identificado com a numeração única 

dos autos. Procedo ainda a intimação do autor de que, se referida 

diligência não for recolhida e a carta precatória ficar sem a devida 

movimentação pelo prazo de 60 dias, nos termos da CNGC, ela será 

devolvida independentemente de cumprimento. NILCELAINE TOFOLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-261 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002407-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA ENCARNACAO VIEIRA OAB - 28889-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA MARINA RUBIN DE MELLO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SORRISO 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte autora a efetuar o depósito de uma diligência urbana no 

valor de R$ 35,00 (trinta 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 da presente deprecata. Referido comprovante 

de pagamento deve estar devidamente identificado com a numeração 

única dos autos. Procedo ainda a intimação do autor de que, se referida 

diligência não for recolhida e a carta precatória ficar sem a devida 

movimentação pelo prazo de 60 dias, nos termos da CNGC, ela será 

devolvida independentemente de cumprimento. Nilcelaine Tófoli/Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000163-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - 0012663-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

CERTIFICO e dou fé que designo novamente a data de 07 de março de 

2017, às 15:30 horas, para ser realizada a Sessão de Mediação junto ao 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-172 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002466-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI (EMBARGANTE)

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VANNIER SOARES PINTO OAB - 11441-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUSA DA SILVA CALCA (EMBARGADO)

OSVALDO CALCA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - 0013699-A/MT (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - 21814-O/MT (ADVOGADO)

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO OAB - 0019729-A/MT 

(ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - 0010924-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Processo/Código: 1002466-85.2016.8.11.0040 Vistos, etc. Trata-se de 

embargos à execução ajuizados por GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO 

ALBERINI e ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO em face de OSVALDO 

CALÇA e EDILEUSA CALÇA, todos qualificados na exordial. Alegam os 

embargantes que, buscam os embargados, por meio da execução em 

apenso, o recebimento da quantia de R$ R$ 582.155,52 (quinhentos e 

oitenta e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinquenta e 

dois centavos), que atualizados e acrescidos dos encargos que entendem 

cabíveis alcança o montante de R$ 995.319,85 (novecentos e noventa e 

cinco mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), 

oriundos de suposto inadimplemento por parte dos embargantes Odair e 

Ana Cláudia Tiritan, de pagamento do item “b” da Cláusula 3 do contrato de 

compra e venda de imóvel urbano firmado entre as partes, consoante 

documentos que instrui a exordial. Explicam que, em 22/05/2014, Admar 

Hasse e sua esposa Dircinha Hasse adquiriram dos executados Odair 

Tiritan e Ana Cláudia Tiritan o apartamento n.104 do Edifício Vitória Régia, 

localizado na Av. Blumenau, registrado sob a matrícula n.16535, no 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Sorriso/MT. Explanam 

que o valor da referida transação foi de R$ 600.000,00 (seiscentos mil 

reais), que deveria ser pago da seguinte forma: R$ 150.000,00 à vista; R$ 

200.000,00 até 10/02/2015 e R$ 250.000,00 mediante transferência de 

dois imóveis (matriculas n.9589 e 9590) localizados no Município de Lucas 

do Rio Verde/MT, conforma cláusulas constantes do contrato que instrui a 

inicial. Seguem narrando que, quando da aquisição do referido imóvel, os 

executados Odair Tiritan e sua esposa apresentaram a matrícula do 

referido imóvel aos compradores Admar e Dircinha, afirmando que do 

referido documento, verifica-se que os vendedores/executados Odair e 

Ana Cláudia Tiritan teriam adquirido o imóvel de José Roberto Calça, 

conforme consta no registro n. R-3-16535- Prot.128199 de 08/04/2010. 

Alegam que, após o pagamento da primeira parcela do contrato, em abril 

de 2015, e de mais um cheque no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) emitido por Silvio Eduardo Polidório, Admar e Dircinha iniciaram a 

reforma do imóvel, quando, então, foram surpreendidos pela Notificação 

Extrajudicial enviada por Osvaldo Calça, que se intitulava como legitimo 

proprietário do imóvel, motivo pelo qual solicitava a interrupção das obras 

e imediata desocupação do imóvel. Aduzem que, juntamente com a 

referida notificação, o embargado Osvaldo Calça entregou a matricula do 

imóvel, na qual, no mesmo R3-16535, ao invés de constar o nome de Odair 

Tiritan como antigo proprietário (adquirido de Jose Roberto Calça), 

constava Osvaldo Calça comprando o apartamento de José Roberto 

Calça, alegando que Odair e Ana Claudia teriam apresentado cópia falsa 

da matricula do referido apartamento, objeto da demanda. Ressaltam que 

José Roberto Calça é filho dos embargados Osvaldo e Edileusa Calça. 

Acrescentam que, nas matriculas apresentadas, nota-se divergências 

assinaladas na exordial, conforme se vê às fls. 05, aos argumentos que 

um dos documentos é totalmente falso. Seguem narrando que, quando da 

notificação para cessar a reforma do apartamento, Admar e Dircinha 

juntamente com os embargantes (visto que aqueles são pais da 

embargante Eliara), diligenciaram para entender o que de fato estava 

acontecendo, quando descobriram que existe uma relação negocial entre 

Odair Tiritan e José Roberto Calça, visto que em várias situações e demais 

negócios, um avaliza o outro (ex: negócios realizados pela empresa Plena 

Insumos Agrícolas, dentre outras que cita na inicial). Afirmam que foi Odair 

Tiritan quem informou aos embargantes que, em razão das dividas da 

empresa Plena Insumos, ele e seu sócio de fato José Roberto 

concordaram em transferir o apartamento objeto deste processo em nome 

de um “laranja”, no caso, Osvaldo Calça, pai de José Roberto Calça, na 

tentativa de fraudulentamente proteger o patrimônio dos dois sócios. 

Seguem dizendo que Odair Tiritan também informou aos embargantes que 
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José Roberto Calça e sua esposa se retiraram da sociedade deixando um 

‘laranja” para não terem seus bens pessoais atingidos por dividas da 

sociedade. Discorrem sobre a tese de falsificação da matricula do referido 

imóvel, dentre outros argumentos, alegando que para tentar solucionar o 

problema, os embargantes Gustavo e Eliara (genro e filha de Admar e 

Dircinha) decidiram assumir a negociação e solucionar o problema, 

quando, então, firmaram em 04/05/2015 novo contrato de compra e venda 

do mesmo apartamento 104 do Edifício Vitória Régia, tendo como 

vendedores, agora, Osvaldo e Edileusa Calça, eis que estes, de acordo 

com a nova matricula apresentada, seriam os donos “de direito” do imóvel, 

tendo ainda como anuentes Admar e Dircinha (visto que estavam na 

posse do imóvel),e, ainda, por exigência de José Roberto Calça e Osvaldo 

Calça assinaram como fiadores e garantidores solidários os executados 

Odair e Ana Cláudia Tiritan, eis que no contrato também seria incluída a 

divida de Tiritan para com José Calça. Face a todos argumentos acima, 

dizem que o novo preço ajustado seria de R$ 500.000,00, restando saldar 

a importância de R$ 300.000,00, eis que R$ 200.00,00 já haviam sidos 

pagos por Admar e Dircinha. Explicam que na formalização do segundo 

contrato, objeto da execução em apenso, previa o valor de R$ 882.155,52 

que deveriam ser pagos da seguinte forma : R$ 300.000,00 a vista a ser 

pago pelos embargantes Gustavo e Eliara, o que afirmam terem feito e 

quitado o apartamento, sendo ainda,a importância de R$ 582.155.52 com 

vencimento em 30/07/2015 a ser adimplido por Odair Tiritan, pois tal valor 

referia-se a divida do mesmo. Afirma que os embargantes foram coagidos 

a firmar este contrato nos termos em que está posto, incluindo a dívida de 

Tiritan, caso contrário José Roberto Calça não autorizaria seu pai, o 

embargado Osvaldo Calça, a transferir o imóvel aos embargantes, 

permitir-lhes o acesso e a continuidade da reforma que se iniciou. Por tais 

motivos, aduzem que, juntamente com Admar e Dircinha Hasse, ajuizaram 

ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos em face dos 

embargados e de Odair e Ana Cláudia Tiritan, feito em tramite nesta 

Segunda Vara (n. 1000288-66.2016.811.0040), com fito de se ver 

declaradas as nulidades anunciadas, pugnando pela rescisão do contrato 

firmado, a fim de que as partes retornem ao status quo ante, ou seja, para 

que os embargantes recebam de volta os valores que gastaram na 

compra do imóvel, além da restituição dos valores consumidos com a 

reforma do apartamento, aos argumentos que referido bem que deverá 

ser devolvido ao embargado em caso do Juízo entender ser ele o seu 

proprietário. Ao final, afirmam que diante de todas das ilegalidades 

apontadas na sequência de contratos firmados entre as partes deste 

processo e de todos os dissabores que alegam terem sofrido, requerem a 

extinção da execução caso o contrato subsista, seja porque o instrumento 

executado é nulo/inexequível; seja porque não são os embargantes as 

partes legítimas para responder à dívida buscada; seja porque o débito 

que lhes diz respeito já foi totalmente pago. É o relato. Fundamento e 

decido. O art. 919 do NCPC, confere ao juiz a faculdade de imputar o efeito 

suspensivo aos embargos à execução, quando constatadas as condições 

dispostas em seu parágrafo primeiro, quais sejam: “Art. 919. Os embargos 

à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes.” Sobre o tema, ensina HUMBERTO THEODORO 

JÚNIOR: “Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito 

suspensivo aos embargos do executado (art. 739-A, § 1º). Não se trata, 

porém, de um poder discricionário para deferimento de semelhante 

eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de 

presença necessária e cumulativa: a) os fundamentos dos embargos 

deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se 

apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros 

termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como 

razoável, é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas 

cautelares, b) o prosseguimento da execução deverá representar, 

manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou 

incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano 

justificador da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, 

dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos 

embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há 

necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio 

bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor; c) deve, 

ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; 

os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou 

outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da 

execução se o juízo não restar seguro adequadamente.” (Curso de Direito 

Processual Civil, Vol. II, Rio de Janeiro Forense, 2007, p. 445). Assim, para 

a concessão do efeito suspensivo ao processo de execução, é 

necessário que se façam presentes os requisitos previstos no artigo 919 

do Novo Código de Processo Civil, que possibilita ao Juiz atribuir efeito 

suspensivo aos embargos à execução quando, a pedido da parte 

Embargante, houver relevantes fundamentos que apontem o 

prosseguimento da execução como causador de danos de difícil 

reparação, e esteja a execução garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes. Como se vê, a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos trata-se de possibilidade excepcional, demandando o 

preenchimento conjunto dos requisitos legais, exigindo fundamentação 

relevante e risco manifesto de grave dano de difícil ou de incerta 

reparação, além da suficiente garantia da execução. In casu, 

apresentam-se relevantes as a fundamentações dos embargantes. 

Também restou demonstrado nos autos prova de que o prosseguimento 

da execução poderá causar aos executados dano de difícil ou incerta 

reparação, atraindo, portanto, a regra do art. 919, § 1.º do NCPC. Assim, 

nos termos do §1º do art. 919, do NCPC, RECEBO os embargos em seu 

efeito suspensivo. Desta feita, considero idônea e suficiente a caução 

apresentada pelos embargantes. Assim, LAVRE-SE o respectivo Termo de 

Caução, expedindo o necessário. Intime o embargado para querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias ut art. 920, I, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de recolhimento de custas ao final, na forma 

pugnada pelos embargantes. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2016. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10641 Nr: 2405-09.2000.811.0040

 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: MARCOS CALZA, CLAUDETE TERESINHA TRÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR LUIZ TRES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU ROVEDA JÚNIOR - 

OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fl. 

266 e, consoante Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos para intimar o autor, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste nos autos acerca de referida certidão e requeira o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10094 Nr: 1939-15.2000.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERSOL - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE 

DO SOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVALDO ALVES PEIXOTO, JUSSARA 

CESÁRIO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA HOFFMANN - 

OAB:47768/PR, NEUDI GALLI - OAB:12205/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911/B

 Certifico e dou fé que, consoante Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos para intimar o autor, via DJE, para que, no prazo de 5 

dias, se manifeste nos autos acerca da informação trazida pelo Oficial de 

Justiça da Comarca de Lucas do Rio Verde, na certidão de fl. 268, verso e 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131212 Nr: 5999-06.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFTWILL SISTEMAS LTDA ME, WILLIAN 

SENA MORAES, HUMBERTO SILVEIRA NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 111, com relação a citação do executado Willian Sena 

Moraes e, consoante Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos para intimar o autor, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste nos autos acerca de referida certidão e requeira o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82782 Nr: 1710-69.2011.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME SANTOS LESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER MEGUIRDES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES DA SILVA - 

OAB:6518 e 7.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 Em cumprimento a sentença de fls. 120/130, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte vencida (embargante), para que cumpra 

volutariamente o julgado no prazo legal, sob pena de multa, nos termos do 

art. 475-J do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56124 Nr: 177-12.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, OVIDIO 

OSSUCHI - ESPÓLIO, NEUSA PIEROBOM OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14705-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes, via DJE, para que, 

no prazo de 5 dias, se manifestem nos autos acerca da avalição do imóvel 

apresentado pelo Oficial de Justiça às fls. 380/387.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56124 Nr: 177-12.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, OVIDIO 

OSSUCHI - ESPÓLIO, NEUSA PIEROBOM OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14705-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 CERTIFICO e dou fé que tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de fl. 381, na qual requer a complementação da diligência efetuada e, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento da complementação da diligência cotada em R$ 1.750,00 (mil 

setecentos e cinquenta reais), a ser depositada no Banco do Brasil, 

agência 1917-8, do Banco do Brasil, conta corrente nº 28.984-1, em nome 

de F.C.S. Oficiais de Justiça, devendo o comprovante de pagamento ser 

encaminhado a este Juízo. Certifico ainda que referido comprovante de 

pagamento deverá estar devidamente identificado com a numeração única 

dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 13992 Nr: 1051-75.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, Cooperativa de Livre 

Admissão de Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHO LUIZ ZANOLLA, ALVESTRE 

MALTEZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a juntada da planilha atualizado do 

débito pelo exequente, conforme fls. 291/294 e, em cumprimento a decisão 

de fls. 288/290, impulsiono os presentes autos para intimar o executado, 

na pessoa de seu patrono constituído, via DJE, para que, no prazo de 15 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência de multa de 

10% sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89046 Nr: 627-81.2012.811.0040

 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: ERNO LANZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIAIR ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E 

SERVIÇOS MÉDICOS DE URGENCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI LANZ - OAB:7880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO FRANKE DAHINTEN 

- OAB:81.107/RS, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-A/MT, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4.617

 Em cumprimento a decisão de fls. 563 e verso, impulsiono os presentes 

autos para intimar as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, se 

manifestem nos autos acerca do laudo pericial e documentos juntados aos 

autos às fls. 620/636.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83908 Nr: 3037-49.2011.811.0040

 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): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 101 e, em cumprimento a CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o autor, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão, consignando ainda a possibilidade 

de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, em 

consonância com o disposto no artigo 4º do Dec. Lei nº 911, alterado pela 

Lei nº 13.043/2014.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000668-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S C STUMM CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - 9216-O/MT 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE SORRISO 

DESPACHO Numero do Processo: 1000668-89.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: S C STUMM 

CONFECCOES - ME Visto/PM Ante a manifestação apresentada pela parte 

requerida (Id. 1682771), manifeste a parte requerente no prazo de 10 

(dez) dias. Após a conclusão. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 05 de dezembro de 2016. 

Anderson Candiotto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001158-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE DE SOUSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - 0013135-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN LUIS BALBUENA NOVAES (RÉU)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE SORRISO 

DECISÃO Numero do Processo: 1001158-14.2016.8.11.0040 AUTOR: ANA 

CAROLINE DE SOUSA SILVA RÉU: JHONATAN LUIS BALBUENA NOVAES 

VISTO/EM ANA CAROLINE DE SOUZA SILVA, qualificada nos autos, 

propõe AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE 

VISITA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em face de JHONATAN 

LUIS BALBUENA NOVAES, ambos qualificado nos autos, requerendo, em 

síntese, tutela jurisdicional específica e demais corolários de regência, 

colacionando nos autos a documentação legal necessária. Destarte, 

preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no 

artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial 

sub examine, que tramitará segundo o rito comum ordinário ut art. 318 e 

em SEGREDO DE JUSTIÇA ex vi inciso II do artigo 189, ambos do NCPC. 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. Dos alimentos No que toca à 

tutela de urgência, forte na regra cogente do artigo 4º da Lei 5.478/68 e 

disposição de regência do artigo 1.694ss do CC, levando em consideração 

a presunção de recebimento salarial mensal pelo requerido, situação 

cogente para fins de sustentabilidade desempenhada por qualquer pessoa 

maior e capaz, fixo a título de alimentos provisórios o valor equivalente a 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional vigente, que deverá 

ser pago mensalmente pelo requerido até o dia 10 (dez) de cada mês à 

partir da citação e depositado em conta poupança ou corrente indicada 

pela representante legal da infantes, a qual fornecerá a este juízo no 

prazo de 05 dias, se ainda não o feito. Da Audiência de 

Mediação/Conciliação Percutindo ao fundo da parlenda, malgrado regra 

procedimental orientada no Prov. 09/16/CMag/TJMT, tenho que in casu se 

está diante de incidência explicita do artigo 1.º, parágrafo único da Lei 

13.140/2016 c/c artigo 164, § 3.º CPC/2015, destarte, prescindível 

designação de sessão preambular de conciliação face racionalidade e 

oportunidade de imediata designação de sessão de mediação. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 10/02/2017, às 16:00hs, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Cumpre destacar, forte no disposto no § 9º, do 

artigo 334, do CPC, as partes deverão comparecer obrigatoriamente 

acompanhadas por seus advogados, Defensor Público, ou, pelo 

Procurador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC – Sorriso. Da Carta 

Precatória Residindo qualquer das partes em outra comarca, deverá ela, 

no prazo improrrogável de 10 (dez) dias antes da sessão designada, 

entrar em contato com o CEJUSC de Sorriso/MT, pelos telefones (66) 

3545-8413 ou 3545-8409, informando se tem interesse que a sessão seja 

realizada de forma virtual, por vídeo conferência, necessitando para tanto 

que a parte disponha de um computador com acesso a internet, com web 

cam e interfone. A audiência de forma virtual possibilitará a realização da 

sessão sem a necessidade da presença física da parte no CEJUSC, não 

necessitando ela se deslocar para o Fórum desta cidade de Sorriso/MT. 

Esta disposição deverá constar expressamente e destacadamente na 

finalidade da missiva, objetivando seu cumprimento pelo e. juízo 

deprecado. Dos Honorários do Mediador Em consonância com o disposto 

no Provimento n.º 9/2016 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, passo a estabelecer os honorários dos mediadores lotados no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Sobre referido 

ato processual dispõe o § 1.º do art. 334 do CPC/2015, in verbis: “Art. 334. 

Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência”. “§ 1o O 

conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na 

audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste 

Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária”. 

Ressalvada a hipótese prevista no art. 167, § 6º do CPC/2015, o qual 

prevê que o tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de 

conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de 

provas e títulos, o art. 169 do CPC/2015 estabelece que o conciliador e o 

mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela 

fixada pelo tribunal, conforme parâmetros a serem estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Justiça, exceto nos processos acobertados pela 

assistência judiciária gratuita, devendo o juiz, desde logo, informá-los da 

existência dessa despesa e da respectiva tabela, verbis: Art. 169. 

Ressalvada a hipótese do art. 167, § 6o, o conciliador e o mediador 

receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo 

tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de 

Justiça. § 1o A mediação e a conciliação podem ser realizadas como 

trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação 

do tribunal. § 2o Os tribunais determinarão o percentual de audiências não 

remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de 

conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que 

deferida gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento. 

Se tratando de sessão de mediação, considerando as técnicas versadas 

e a própria finalidade de tal metodologia ínsita no Manual de Mediação 

Judicial do CNJ, certo é que ao mediador não se pode exercer rapport 

mediante abordagem inaugural focado na definição e arbitramento de 

honorários, dai razão de arbitramento judicial prévio segundo critério de 

razoabilidade e proporcionalidade, exemplo do versado aos demais 

auxiliares da justiça. Sendo assim, em atendimento as regras expostas, 

estabeleço os honorários dos mediadores em R$ 50,00 (cinquenta reais) 

hora, desde já estimando prazo razoável de 02 (duas) horas para 

realização da sessão designada, considerando a complexidade da causa 

e o grau de empenho e dedicação exigidas do expert mediador, segundo o 

critério da proporcionalidade, para tanto, cada parte deverá depositar 50% 

(cinquenta por cento) do valor arbitrado, devendo tal valor, conforme 

regra expressa do Provimento 09/2016, anexo único, ser depositado 

diretamente na conta corrente do mediador, carecendo para tanto ser 

observado a escala escorreita do dia no CEJUSC para deposito, 

competindo a parte, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação 

desta decisão, comprovar nos autos o deposito. Contudo, considerando 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, caso esta seja a parte 

vencedora, os honorários aqui arbitrados serão pagos pela parte 

sucumbente ao final e/ou sendo esta a sucumbente, a atuação do 

mediador se dará segundo a regras da compensação do art. 169, § 2.º do 

CPC/2015. Do Estudo Psicossocial Caso não haja acordo, acerca da tutela 

de urgência referente a guarda do infante, forte no artigo 370 do 

CPC/2015 e ideário do artigo 1º et seq do ECA, determino a realização de 

ESTUDO PSICOSSOCIAL do caso pela ASSISTENTE SOCIAL JUDICIAL e 

PSICOLOGA DO JUÍZO, na residência de ambas as partes, requerente e 

requerida, fixando prazo de 30 (trinta) dias para sua realização e juntada 

de relatório nos autos. Em tal estudo social a expert pesquisará in locu e 

descortinará ao juízo as condições social, habitacional, estrutural, 

financeira, escolar, alimentar, higiênica, afetiva e outras relevantes a 

revelar se a guarda sub examine atende aos interesses e à proteção do 

(a/s) menor (s) escopo do feito (ECA). Entregue o parecer pela expert 

social, colha manifestação ministerial pelo prazo de 05 (cinco) dias e, ao 

fim, à conclusão mediante correta triagem para deliberação sobre a tutela 

de urgência em voga. Da Justiça Gratuita Uma vez que as normas 

constitucional e infraconstitucional não balizaram objetivamente critérios 
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para concessão das benesses da Lei 1.060/50, entendo razoável e 

proporcional o pensamento que vincula tal comprovação à parte 

suscitante, face a presunção juris tantun da declaração ínsita no artigo 4º 

da lei de regência em testilha, exatamente como assentado na ótica 

jurisprudencial alhures. Dessarte, uma vez que o contexto 

econômico-financeiro delineado na demanda traz presunção da 

caracterização de hipossuficiência financeira da parte interessada e, 

ainda, relevando que tal parte olvidou ao comprovar documentalmente a 

necessidade à assistência judiciária gratuita (conforme Lei 1.060/50), 

mister se faz DEFERIR tal pleito. Provimentos Finais O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a 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, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Face o 

disposto no art. 344 do NCPC, se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, 

os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis 

Orgânicas de regência. 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, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 15 de novembro de 2016. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111168 Nr: 3255-72.2014.811.0040

 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: ROSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O

 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$ 35,00 (trinta 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): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 153810 Nr: 5758-95.2016.811.0040

 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

 PARTE AUTORA: DEOCLESIO RAUL CARBONARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FRANCISCO BOLDORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B, JANONE PEREIRA - OAB:OAB/MT 7055-B, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143557 Nr: 566-84.2016.811.0040

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLOGS TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA, FABRICIO BINOTTO, PATRICIA DAROIT BINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose arnaldo janssen nogueira 

- OAB:19.081-a, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 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$ 105,00 (cento e 

cinco 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): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 36263 Nr: 5377-39.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONIVEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRI MOTOS LTDA - ME, NELSON MARTINS 

DA SILVA, MOACIR CHAVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 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$ 35,00 (trinta 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): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20686 Nr: 890-94.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA, ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIEL MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/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$ 70,00 (setenta 

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 de intimação já expedido. (mediante depósito 

identificado pela numeração única do processo)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42093 Nr: 4903-34.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES BRESSIANI HOFFMANN, VANDERLEI 

EDGAR HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 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$ 35,00 (trinta 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): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 115139 Nr: 6464-49.2014.811.0040

 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: IGREJA BATISTA NACIONAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO SCHIEFELBEIN

 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: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para atualizar o endereço da Requerente, sob pena de 

presumirem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, nos termos do parágrafo único do art. 274 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132860 Nr: 6781-13.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI MENEGATTI, ELIZANE DA SILVA ROSA 

MENEGATTI, SERGIO MENEGATTI, IRACEMA GARMUS MENEGATTI, 

EDSON MENEGATTI, RENATA PEREIRA DA CRUZ MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330

 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$ 70,00 (setenta 

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 de avaliação. (mediante depósito identificado 

pela numeração única do processo)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 137638 Nr: 9440-92.2015.811.0040

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

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI MENEGATTI, ELIZANE DA SILVA ROSA 

MENEGATTI, SERGIO MENEGATTI, IRACEMA GARMUS MENEGATTI, 

EDSON MENEGATTI, RENATA PEREIRA DA CRUZ MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, CLAUDIA P - OAB:, CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora a efetuar o 

depósito de uma diligência rural no valor de R$ 579,30 (quinhentos e 

setenta e nove reais e trinta centavos) 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 já expedido. (mediante depósito 

identificado pela numeração única do processo)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117838 Nr: 8563-89.2014.811.0040

 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: VARDEVINO FREITAS DA ROSA, SALETE IRENE SETTE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da cota Ministerial de fl. 61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131285 Nr: 6032-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA, PÔR DO SOL 

URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILIDIANA MARASQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para efetuarem o depósito dos honorários do mediador na conta 

corrente nº 1621-7, agência 5582 do Banco Bradesco em nome de 

JESSICA MARINA SANTOS CONCEIÇÃO - CPF 041.535.851-57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56344 Nr: 327-90.2010.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON COSTA POLIZZATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSA CAIXA NOSSO BANCO, COSESP - 

COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, VIDA 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - OAB:8328/E-MT, 

MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9.566-MT, MURILLO ESPINOLA 

DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT, ROSANGELA DIAS GUERREIRO - OAB:RJ-48.812

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da petição e comprovante de 

depósito de fls. 212/213.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137698 Nr: 9473-82.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR BORDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA, PÔR 

DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON ANTONIO DE BONA - 

OAB:18.257, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Processo: 9473-82.2015.811.0040 Código: 137698

Visto/PM.

Trata de EMBARGOS DO DEVEDOR 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, 11 de novembro de 2016.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 125774 Nr: 2877-82.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MORELI, ERI BORGES REGITANO, 

VIVIANE MARTINS FRANGE, LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELLI, 

FERNANDO MAURICIO VILLA, LARISSA SILVEIRA CARVALHO VILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo/Código: 125774VISTO/AB...Desta feita, não há como homologar 

por sentença o acordo entabulado entre as partes, vez que a sentença 

homologatória de acordo é título executivo judicial, que não pode formar-se 

sob condição suspensiva.DISPOSITIVO.Ex positis, com fundamento nos 

termos do artigo 922, Código de Processo Civil, SUSPENDO do feito até a 

liquidação integral da dívida.DETERMINO o encaminhamento dos autos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO e lá permanecendo até o integral cumprimento do 

acordo entabulado entre as partes ou manifestação da parte interessada, 

procedendo com as baixa e anotações necessárias, conforme disposição 

da Seção 12 da CNGC/MT.Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.Sorriso/MT, 14 de Novembro de 

2016.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 88851 Nr: 427-74.2012.811.0040

 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): VALMÁQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, ANTONIO MORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:5.630-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - 

OAB:25162/PR

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que foi CONVERTIDO o mandado inicial em mandado executivo, 

passando a tramitar segundo o rito especial do art. 523, devendo observar 

e cumprir o disposto no art. 524, ambos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144058 Nr: 844-85.2016.811.0040

 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: PRISCILA TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL- UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 149572 Nr: 3918-50.2016.811.0040

 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

 PARTE AUTORA: MARCOS VOLNEI PIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO PROTTI - 

OAB:OAB/RS 34896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo/Código: 149572 VISTO/MC Trata de EMBARGOS DE TERCEIRO 

proposto por MARCOS VOLNEI PIAS, em desfavor de ITAU UNIBANCO 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos em epigrafe. Da Emenda à 

Inicial (...) Da emenda à inicial quanto à correta fixação do valor da causa 

A parte embargante atribui como valor da causa o importe de R$ 1.000,00 

(mil reais), malgrado, busque proveito econômico correspondente ao valor 

do bem em constrição, objeto da presente execução de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), instaurada em seu desfavor, pela inadimplência dos títulos 

que embasam a execução. Denota-se que a petição inicial não observou o 

comando legal do artigo 291ss do NCPC, notadamente para, de pronto, 

fixar o valor da causa segundo a regra supra citada e via de 

consequência proceder ao recolhimento das custas judiciais (salvo se 

beneficiário da Lei 1.060/50 ou da Lei 7.603/2001), dessarte, para fins e 

prazo do artigo 321 do mesmo CPC, INTIME a parte autora por meio de seu 

advogado mediante publicação no DJE. Superado tal trintídio legal, 

certifique e à imediata conclusão mediante correta triagem (Prov. 

11/11/CGJ). Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os 

membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis 

Orgânicas de regência. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. Sorriso/MT, 13 de junho de 2016. ANDERSON CANDIOTTO 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164750 Nr: 390-71.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO PIVA, MARLENE BRUGNAROTTO PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 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$ 70,00 (setenta 

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 ato deprecado. (mediante depósito identificado pela 

numeração única do processo)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 3262 Nr: 445-91.1995.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Processo/Código: 3262

Visto/MP

Determino a intimação da parte executada para indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de incorrer em ato atentatório 

a dignidade da justiça ut art. 774, V, NCPC.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 07 de novembro de 2016.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 44887 Nr: 1820-73.2008.811.0040

 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: JOSÉ CASSIMIRO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DO NASCIMENTO DE JESUS, TEREZINHA 

ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 Processo/Código: 44887

Visto/AB

Determino a intimação do advogado de Edite Nascimento de Souza quanto 
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a r. decisão de fl.129, bem como da obrigatoriedade de apresentar 

documentos que comprovem a relação de parentesco e única sucessora 

do de cujus, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 19 de Outubro de 2016

Anderson Candiotto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55843 Nr: 6149-94.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA & SANTI LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA DIESEL PARANÁ LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMÃO 

SAMPAIO - OAB:7601/MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

de que foi tornados indisponível os ativos financeiros no valor de R$ 

2.732,23 (dois mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), 

devendo manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, ( 

§ 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC), sendo que rejeitada ou não apresentada 

manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termos, devendo o valor indisponibilizado ser 

transferido para a conta única do e. TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 56811 Nr: 664-79.2010.811.0040

 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): SORRIBEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, preenchidos os requisitos legais, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do NCPC, 

transferindo-se a posse e a propriedade do bem que versa o presente 

litígio ao requerente.Condeno o requerido ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 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, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.Sorriso/MT, 30 de junho de 2016.Anderson CANDIOTTOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148233 Nr: 3157-19.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON HUDSON CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/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$ 70,00 (setenta 

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 ato deprecado. (mediante depósito identificado pela 

numeração única do processo)

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 122593 Nr: 965-50.2015.811.0040

 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: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR MORAES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. JOÃO CARNEIRO BARROS NETO (OAB/MT 15216), 

acerca da data redesignada para audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, dia 16 de março de 2017, às 15:30 horas, nesta Comarca. 

Bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar o atual endereço do 

acusado LINDOMAR MORAES RODRIGUES, a fim de que seja intimado do 

dia e hora da audiência redesignada.

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91713 Nr: 4687-97.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:17+686/O

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO da parte requerida , nos 

termos da decisão de fls. 105/107: "(...)Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE, por sentença, de LUIZ CARLOS DA SILVA, devidamente 

qualificada nos autos, em virtude de ter-se operado a prescrição da 

pretensão punitiva em abstrato do crime tipificado no art. 306, caput, c.c. 

artigo 298, caput, inciso III, ambos da Lei 9.503/97 e artigo 34, da Lei 

3.688/41, o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 109, 

inciso VI, ambos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal. 

Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas na 

distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas. Determino que 

o Cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de 

Identificação. Após, ARQUIVE-SE."

Lidiane Dias de Campos Maraschin

analista judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 112861 Nr: 4660-46.2014.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos.

Intime-se o acusado, na pessoa do Ilustre Defensor Público e 

cientifique-se o MP acerca do retorno dos autos.

Diante do trânsito em julgado do acórdão de fls. 440/445, conforme 

certidão de fl. 450, comunique-se no PEP acerca das determinações do 

acórdão mencionado.

 Após, arquive-se.

Cientifiquem-se o MP e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 53116 Nr: 3477-16.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY SEAWRIGHT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4398-B

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência será 

feriado, conforme portaria nº. 613/2016-PRES, redesigno anteriormente 

aprazada para data de 20 de março de 2017 às 15h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações de fls 161.

Intimem-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 140807 Nr: 11011-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CUSTÓDIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Considerando que a audiência designada não se realizou por motivo da 

Magistrada Titula da 5ª Vara encontrar-se de licença médica, conforme 

certidão de fl. 69, e tendo em vista a impossibilidade deste Magistrado em 

realizar a audiência designada à fl. 59, redesigno a audiência para o dia 31 

de março de 2017, às 14h30minutos.

Intimem-se, cientifiquem-se o MP e o Advogado de Defesa.

Mantenho inalteradas as demais determinações de fl. 59, as quais deverão 

ser observadas.

 Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149307 Nr: 3777-31.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO, BRUNO SILVA 

NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos.

Diante da certidão de tempestividade de fl. 294, recebo o Recurso de 

Apelação apresentadas pelo MP na fl. 266 e suas razões de fls. 267/293, 

nos seus efeitos legais.

Intime-se as defesas dos acusados para as contrarrazões.

Após remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas 

sinceras homenagens.

Cumpra-se.

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 139392 Nr: 10327-76.2015.811.0040

 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: GILBERTO CARLOS DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para devidos fins que reenumerei as folhas de número (77/126), 

haja vista as mesmas terem sido numeradas, por equívoco, de forma 

incorreta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 99749 Nr: 2423-73.2013.811.0040

 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: SEBASTIÃO FERNANDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinado na parte final da r. decisão, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de cinco dias, informando se o benefício foi implantado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 91771 Nr: 3296-10.2012.811.0040

 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: MARCOS AUGUSTO PINHATA, EDINEIA OGLIARI 

PINHATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT, 

RENATO COUTINHO LUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA OGLIARI - 

OAB:9.744-MT, EMANUELLE MANDU GAIA - OAB:19539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência rural no valor de R$ 375,00 

(trezentos e setenta e cinco reais) que deverá ser efetuado por depósito 

identificado na conta corrente n. 28.984-1, agência 1917-8, do Banco do 

Brasil em nome F C S Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 49787 Nr: 221-65.2009.811.0040

 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: LUANA MACHADO, JUREMA SADOVNHIC MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT, MARCELO DA 

PIEVE - OAB:11284A, PAULO JOSE LIBARDONI - OAB:11904-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando a readequação da pauta de audiências, redesigno o ato 

anteriormente aprazado para o dia 08 de março de 2017, às 15 horas e 30 

minutos.

Intimem-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 27 de janeiro de 2017.

Comarca de Tangará da Serra

Diretotoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 04/2017/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

CONSIDERANDO que o servidor Sandro Debus Cargnelutti, matrícula 9797, 

Gestor Judiciário da 4ª Vara Cível desta comarca estará em usufruto de 

30 dias de férias relativo ao exercício de 2016, no período de 06/02 a 

07/03/17;RESOLVE:DESIGNAR a servidora DARGITE SBRUZZI PRIETO, 

Analista Judiciária, matrícula nº 4.371, lotada na Secretaria da 4ª Vara 

Cível desta comarca, para exercer o cargo de Gestora Judiciária, no 

período de 06 de fevereiro a 07 de março de 2017, durante a ausência do 

titular.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Tangará da Serra, 06 de fevereiro de 
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2017.FLÁVIO MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA Nº 05/2017/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

CONSIDERANDO que o servidor ILDEFONSO DOMINGUES SILVA, matrícula 

1.613, Gestor Administrativo II desta comarca estará em usufruto de 20 

dias de férias relativo ao exercício de 2014, no período de 06/02 a 

25/02/17;RESOLVE:DESIGNAR o servidor RONNIE GREY PEREIRA 

SOBRINHO, Técnico Judiciário, matrícula nº 12.098, lotado na 1ª Vara Cível 

desta comarca, para exercer o cargo de Gestor Administrativo II, no 

período de 06 a 25 de fevereiro de 2017, durante a ausência do 

titular.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Tangará da Serra, 06 de fevereiro de 

2017.FLÁVIO MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 114423 Nr: 4532-54.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MAGNONI SISMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B, SUE 

ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Certifico e dou fé que a parte executada indicou advogado para receber 

os valores por meio de alvará, entretanto, o alvará expedido se dá de 

forma eletrônica por meio de transferência bancária, de forma que não 

localizei, nas referidas petições, os dados bancários para levantamento 

dos valores depositados em juízo. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da parte requerida para 

que informe nos autos os dados bancários para levantamento de valores, 

quais sejam: Banco, nº da agência, nº da conta e CPF/CNPJ do 

beneficiário, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181777 Nr: 23866-98.2014.811.0055

 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): TIM CELULAR 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: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:119.859/SP, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119859

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123148 Nr: 2187-81.2010.811.0055

 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: LAZARO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:OAB/SP 

198.040A

 Vistos.

Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo seu 

digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%.

A parte executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do 

CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.

Após, se transcorrer “in albis” o prazo para pagamento espontâneo, 

INTIME-SE a parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão 

dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, 

se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá requerer 

diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para fins e nos 

moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo previsto no 

artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 

deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.

Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

indicar conta bancária para a transferência, oportunidade em que deverá 

esclarecer se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o item 

2.13.3.3 da CNGC – Foro Judicial.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

item 2.13.3.3 da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.

Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179192 Nr: 21259-15.2014.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: FABIO BROGGI, VIVIANE GARCIA DE SIQUEIRA 

BROGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE DA MOTTA LAMEIRA, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, LUCIANA CANEI, LEANDRO DA 

MOTTA LAMEIRA, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALFREDO STORT 

FERREIRA - OAB:OAB/MS 5159, CARLOS EDUARDO DA MOTTA 

LAMEIRA - OAB:14.182 MS, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, 

JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, OSCAR LUIS OLIVEIRA - OAB:OAB/MS 

5.588, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados 

das partes acerca da distribuição da carta precatória na comarca de 

Campo Grande/MS, sob o nº 0024434-84.2016.8.12.0001, bem como 

acerca da designação de audiência para o dia 21.03.2017, às 13 horas, 

nos termos do ofício de fl. 968/968-verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119410 Nr: 9336-65.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

Em que pese o pleito incrustado nas petições e documentos de fls. 

270/270-verso e de fls. 282/282-verso, a verdade é que o Banco 

executado promoveu o depósito do valor executado em 20/06/2016, como 

se vê à fl. 260 e fls. 261/262.

Depois, a decisão de fls. 281/282 concedeu efeito suspensivo à decisão 

de fls. 259/259-verso.

 Logo, não há que se falar inclusão de multa e honorários como defendido 

pela parte exequente (fls. 270/270-verso e fls. 282/282-verso).

Dessa feita, considerando o depósito espontâneo apresentado pela 

petição e documentos de fls. 261/262, aliado ao acordão de fls. 283/285 

que, por sua vez, manteve integralmente a decisão de fls. 259/259-verso, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados em Juízo, 

em favor da parte exequente, observando a conta bancária indicada à fl. 

278-verso, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, com o levantamento dos valores depositados, CONCLUSOS para 

extinção da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 237650 Nr: 4809-89.2017.811.0055

 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: GOC, MARIHELEN MADALENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARAH PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:39676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC e (b) 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, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136788 Nr: 7077-29.2011.811.0055

 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: DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PÃO E 

VINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 354/356, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial de fls. 358/388, 

valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164107 Nr: 1736-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em conta a comunicação do agravo de instrumento interposto em 

face da decisão de fls. 235/239, MANTENHO o aludido "decisum" pelos 

seus próprios fundamentos.

CUMPRA-SE, por conseguinte, o ato judicial de fls. 235/239.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136524 Nr: 6786-29.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANGE ADRIEN DE ANDRADE BATISTA SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT-10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

1807-A

 Vistos.

Uma vez que não houve impugnação acerca do cálculo judicial de fls. 

228/230-verso, HOMOLOGO o aludido cálculo.

Ademais, a única execução que pendia nos autos era promovida pelo 

Banco, conforme petição de fls. 188/188-verso e decisão de fls. 

192/193-verso, devidamente elucidado no ato judicial de fls. 

222/222-verso.

Dessa feita, considerando a manifestação de fl. 240, percebe-se que a 

instituição financeira não possui interesse em persistir na sua execução, 

situação essa já apresentada pela petição de fl. 233.

Logo, como o feito já fora devidamente sentenciado e a execução da 

sentença fica ao talante da parte pelo prazo prescricional, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 187586 Nr: 4684-92.2015.811.0055

 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: BANCO ITAUCARD S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE FATIMA MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

 Tribunal de Justiça

Comarca de Tangará da Serra

 1ª VARA CÍVEL

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Em vista o teor da certidão de fls. retro e em cumprimento à legislação 

vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para manifestação no prazo de 48 horas, acerca da determinação 

de 19, praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo 

(art. 267, III, §§ 1º e 2º do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de 

expedição de documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 267, § 1º, 

do CPC.

 Tangará da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2017.

 Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 207361 Nr: 20890-84.2015.811.0055

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ROBERTO FERREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

 Tribunal de Justiça

Comarca de Tangará da Serra

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria 64/2016/DF, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para pugnar o que entender de direito, para o 

andamento do feito, no prazo legal.

 Tangará da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2017.

 Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151974 Nr: 583-80.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não é possível a expedição de carta de citação 

para o endereço informado na petição de fl. 142, em razão de que não foi 

informado o setor da cidade para entrega da correspondência (se E, S, W 

ou N), de forma que não constando essa informação, o Correio não 

efetiva a entrega da mesma. Sendo assim, em atendimento ao provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com 

a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento 

do valor de R$ 36,74 (Trinta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos), a 

título de diligência do Oficial de Justiça, a ser depositado no Banco do 

Brasil S/A, agência nº 7138-2, c/c 32895-2, em nome da Diretoria do Foro 

Tangará da Serra/Diligência, devendo apresentar nos autos o 

comprovante de depósito, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive 

o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 211510 Nr: 3212-22.2016.811.0055

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON DA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

 Tribunal de Justiça

Comarca de Tangará da Serra

 AUTOS 211510

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria 64/2016/DF, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para pugnar o que entender de direito, para o 

andamento do feito, no prazo legal.

Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2017.

 Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108392 Nr: 7052-21.2008.811.0055

 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: LAERCIO RENATO CAVALIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGGON - OAB:12.099/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO 

- OAB:6797/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT, TONY HIROTA 

TANAKA - OAB:10060/MT, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - 

OAB:6373/MT

 Vistos.

 Diante da certidão de fl. 513, INTIME-SE por edital a parte autora acerca 

do levantamento dos valores.

 Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185118 Nr: 2752-69.2015.811.0055

 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: JOSE BERNARDO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO 

BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para que compareçam nesta Secretaria e retirem o alvará nº 

03/2017, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103640 Nr: 2461-16.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA WELTER, LUCIANA ELUIZE WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALEXANDRE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA VIEGAS DE MORAES - 

OAB:, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

 Tribunal de Justiça

Comarca de Tangará da Serra

 1ª VARA CÍVEL

 AUTOS 103640

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Em vista o teor da certidão de fls. retro e em cumprimento à legislação 

vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para manifestação no prazo de 48 horas, praticando o que lhe 

compete, sob pena de extinção do processo (art. 267, III, §§ 1º e 2º do 

CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 267, § 1º, do CPC.

 Tangará da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2017.

 Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228609 Nr: 17269-45.2016.811.0055

 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): LOURDES DONIZETE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento do valor de R$ 36,74 (Trinta e Seis 

Reais e Setenta e Quatro Centavos), a título de diligência do Oficial de 

Justiça, a ser depositado no Banco do Brasil S/A, agência nº 7138-2, c/c 

32895-2, em nome da Diretoria do Foro Tangará da Serra/Diligência, 

devendo apresentar nos autos o comprovante de depósito, no prazo de 

cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103575 Nr: 2406-65.2008.811.0055

 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: JAMIR GOMES DE SANTANA, ESPOLIO DE AUREA 

LEITE DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV LEASING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178

 Vistos.

Considerando a proposta de acordo de fl. 268, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente (via AR/MP) e pelo digno advogado, para, no prazo de 15 

dias, manifestar nos autos, pugnando o que entender de direito.

No mais, REITERE o ofício de fl. 262, consignando o prazo de 15 dias para 

resposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158189 Nr: 6789-13.2013.811.0055

 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: MARIO GONÇALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINFA GUERRA MUNIZ, ESPÓLIO DE 

SALVADOR PEREIRA GUERRA, SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR 

NUNES GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, 

VANDERSON LUCIO CASTRO, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259-B, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Passo a sanear o processo e ordenar a produção de provas, analisando 

as questões prévias.

De início, a certidão de fl. 149 revela que a parte demandada, embora 

devidamente citada, deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar 

resposta.

Bem por isso, DECRETO a revelia dos demandados, na forma do art. 344 

do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos, bem como determinando a produção de outras 

provas que julgar necessárias.

Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO as seguintes questões fáticas e jurídicas: 1-) a existência de 

coisa hábil ou suscetível de usucapião; 2) a posse “ad usucapionem” e 3) 

o decurso de tempo.

Nesse passo, DEFIRO a prova oral e o depoimento pessoal das partes.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de março de 

2017, às 15h00min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser 

depositado no prazo do § 4º do artigo 407 do CPC.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

Até a data da audiência, o Sr. Oficial de Justiça deverá elaborar auto de 

constatação sobre o imóvel em litígio, onde relatará a situação do imóvel e, 

em contato com os vizinhos, a natureza da posse exercida pela parte 

autora (se mansa e pacífica, inclusive, o tempo dessa posse).

INTIMEM-SE.

 EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208618 Nr: 910-20.2016.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELINA PINHEIRO DE GODOI & CIA LTDA - ME, 

MARIA ROZIMEIRE CARNEIRO DA SILVA ANDRADE, ZELINA PINHEIRO DE 

GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

 Tribunal de Justiça

Comarca de Tangará da Serra

 1ª VARA CÍVEL

 AUTOS 208618

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Em vista o teor da certidão de fls. retro e em cumprimento à legislação 

vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para manifestação no prazo de 48 horas, praticando o que lhe 

compete, sob pena de extinção do processo (art. 267, III, §§ 1º e 2º do 

CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 267, § 1º, do CPC.

 Tangará da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2017.

 Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153028 Nr: 1701-91.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI PATRICIO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI MOTOR BRASIL, HYUNDAI CAOA 

DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO LOURENÇO 

RODRIGUES NETO - OAB:OAB/SP 150.586, MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

 Tribunal de Justiça

Comarca de Tangará da Serra

 1ª VARA CÍVEL

 AUTOS 153028

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão retro, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora para no 

prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso interposto.

 Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2017.

 Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228606 Nr: 17267-75.2016.811.0055

 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): SEBASTIAO BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento do valor de R$ 36,74 (Trinta e Seis 

Reais e Setenta e Quatro Centavos), a título de diligência do Oficial de 

Justiça, a ser depositado no Banco do Brasil S/A, agência nº 7138-2, c/c 

32895-2, em nome da Diretoria do Foro Tangará da Serra/Diligência, 

devendo apresentar nos autos o comprovante de depósito, no prazo de 

cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171055 Nr: 12465-05.2014.811.0055

 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: ELIENE DA SILVA DEODATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:MG:91.045

 Vistos.

ELIENE DA SILVA DEODATO ingressou com a presente demanda em face 

de BANCO SAFRA S/A, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes informaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

158/159-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram, como se vê às fls. 158/159-verso, 

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. 158/159-verso, 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que 

DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, 

do CPC.

Custas e honorários como acordado.

Como este Juízo não determinou qualquer restrição condizente ao bem ou 

ao crédito nestes autos, caberá às próprias partes interessadas a baixa 

de eventual restrição. Posto isso, INDEFIRO o pedido correlato.

P.I.C.

Considerando que houve renúncia expressa ao prazo recursal, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221108 Nr: 10992-13.2016.811.0055

 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: CREMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, SERGIO REVERSE, 

APARECIDA DE FATIMA DIAS REVERSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Posto isso, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

razão por que CONDENO a parte demandada à quitação do saldo devedor 

do contrato pactuado pelo “de cujus”, nos termos da apólice 

contratada.Considerando que houve a sucumbência recíproca, CONDENO 

as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

arbitrados esses, equitativamente, em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as 

partes, contudo, condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 

do CPC em relação à parte autora.Dessa feita, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4691 Nr: 1591-20.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINA RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO SÉRGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639/MT

 Vistos.

CLAUDINA RODRIGUES DA SILVA SOUZA ingressou com a vertente 

execução em face de VITÓRIA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA., 

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. 234.

Transcorrido o prazo de suspensão, a parte autora fora intimada para 

informar se o acordo fora devidamente cumprido, valendo o silêncio como 

inexistência de pendência (fl. 324), contudo, não manifestou (fl. 327).

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.

Em resposta ao ofício de fl. 261, OFICIE-SE ao Juízo da Segunda Vara 

Cível desta Comarca, informando acerca da vinculação do valor indicado 

no extrato de fls. 320/321-verso aos Autos de Inventário n. 2009/561 

(Código: 115179), missiva essa que deverá ser ladeada pelos documentos 

de fls. 261, 303/304 e 315/323.

Honorários como acordado.

Custas “pro rata”, nos termos do § 2º do art. 90 do CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 11548 Nr: 1906-77.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA IRIS REGINATTO DE ARRUDA, AFONSO 

REGINATTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DALLA ROZA - 

OAB:11204/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides José Geier - 

OAB:4911, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes de que foi lavrado termo de penhora às fls. 880, com o que a parte 

executada será nomeada depositária fiel do bem, mediante apresentação 

de caução idônea, no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 840, III, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222040 Nr: 11711-92.2016.811.0055

 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: JGDO, SDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a 

finalidade de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa 

a tramitar como cumprimento de sentença, bem como para incluir no polo 

passivo o Sr. Sandro de Novais, ora executado, passando a figurar no 

polo ativo apenas o Sr. Josimar Gomes de Oliveira, ora exequente.

Após, INTIME-SE pessoalmente a parte executada para, no prazo de 30 

dias, "quitar os débitos que consta em atraso da motocicleta Honda/CG 

(Placa KAP5494), bem como fornecer os documentos necessários à 

transferência da motocicleta ao Exequente", sob pena de multa diária no 

valor de R$ 300,00, até o limite de R$ 37.480,00.

A parte executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do 

CPC, transcorrido o prazo acima assinalado sem o cumprimento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, como 

preconiza o artigo 536, § 4º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208636 Nr: 926-71.2016.811.0055

 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: SIMONE ANTONIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BOLIS - 

OAB:17819/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112304 Nr: 2517-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILIBALDO OENNING, JORGINA BATISTA 

OENNING, MARCIO LEANDRO PATRICIO, ROSANE PETRY PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 137 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, requerendo o 

que de direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175173 Nr: 17144-48.2014.811.0055

 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: JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MASSON MORETTI, RODRIGO 

MASSON MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRINA JULIANA 

CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:14.864, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

652/658, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria 

de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória para citação 

dos herdeiros a ser distribuída na comarca de Londrina-PR, prazo de 

cinco dias, devendo comprovar sua distribuição nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225521 Nr: 14644-38.2016.811.0055

 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: JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO ALMEIDA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Vistos.

JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E AGROPECUÁRIA LTDA. 

ingressou com a presente demanda em face de ROGÉRIO ALMEIDA 

GOULART, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e a extinção do feito (fls. 

75/75-verso).

Os autos vieram-me conclusos.
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É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 75/75-verso, 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. 75/75-verso, 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que 

DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, 

do CPC.

Honorários advocatícios conforma acordado.

Sem custas, nos termos do § 3º do art. 90 do CPC.

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.: 236465 Nr: 3218-92.2017.811.0055

 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: JOAO BATISTA ZOKAIZOMAE, ADERNICE 

ZALONAZOKEROCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À DPE para que, no prazo de 15 dias, esclareça acerca da anotação da 

certidão de óbito de fl. 13, no sentido de que "O falecido convivia 

maritalmente com a Sra. Alana Santana Vieira", tal qual a participação da 

eventual convivente na partilha do saldo bancário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100726 Nr: 7817-26.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANDRADE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TRETTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, DANIELA FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, JOSÉ 

ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - 

OAB:11233/MT

 Vistos.

Diante do imbróglio acerca do CPF do executado, fora promovida pesquisa 

no site da Receita Federal, conforme documentos a seguir juntados.

 Logo, considerando que o CPF indicado na resposta do ofício de fls. 

167/170 está cancelado, RENOVE-SE o ofício de fl. 165, indicando na 

aludida missiva o número do CPF do executado que encontra-se em 

situação cadastral regular, qual seja: 411.548.351-20.

Com a resposta, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre a resposta, pugnando o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 101088 Nr: 17-10.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITEC - INSTITUIÇÃO TANGARAENSE DE ENSINO E 

CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033, JOSE 

ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513 OAB/DF, KATIUCY 

ALBUQUERQUE - OAB:10.947/MT, LUCIANO LUIS BRESCOVICI - 

OAB:6.814 OAB/MT, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795, 

SODRÉ, ARFOX & BASTOS ADVOGADOS - OAB:

 Vistos.

ITEC – INSTITUIÇÃO TANGARAENSE DE ENSINO E CULTURA ingressara 

com a vertente execução de título judicial em face de VIVO S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a dívida fora quitada (fls. 1.027/1.027-verso).

O alvará fora expedido à fl. 1.029.

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 do 

art. 925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS nos termos da sentença prolatada.

Diante da certidão de fl. 1.036, INTIME-SE a parte autora por edital acerca 

do levantamento dos valores.

Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150209 Nr: 10236-43.2012.811.0055

 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: JOSIAS JOSE DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB/MS 16.434-A

 Vistos.

 Diante da certidão de fl. 208, INTIME-SE o digno(a) advogado(a) 

constituído(a) pela parte autora para, no prazo de 05 dias, apresentar o 

seu endereço atualizado.

Caso transcorra “in albis” o prazo assinalado, INTIME-SE por edital a parte 

autora acerca do levantamento dos valores.

 Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175173 Nr: 17144-48.2014.811.0055

 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: JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MASSON MORETTI, RODRIGO 

MASSON MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRINA JULIANA 

CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:14.864, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

652/658, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria 

de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória para citação 

das partes requerida a ser distribuída na comarca de Tapurah, devendo, 

na ocasião, apresentar cópia das guias de distribuição devidamente 

recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228779 Nr: 17444-39.2016.811.0055

 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: ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido à fl. 28, REDESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 30 de março de 2017, às 14h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232495 Nr: 21511-47.2016.811.0055

 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): ADENILSON FONSECA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

 Trata-se de pedido de busca e apreensão, embasado em contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual a parte demandante, 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pretende 

alcançar o bem que se encontra em posse da parte demandada 

ADENILSON FONSECA DE SOUZA, em decorrência do contrato indicado 

às fls. 18/19-verso.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo notificação extrajudicial de fl. 23. Assim, atendendo ao 

disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento 

da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o cálculo 

apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

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 devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233527 Nr: 22326-44.2016.811.0055

 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): FERNANDO HELOU DA COSTA & CIA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

No ponto, tendo em conta o pedido contido no item “f”, à fl. 08, o Sr. Oficial 

de Justiça deverá, ainda, no momento da citação, indagar a executada 

para que informe o seu endereço eletrônico.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 236299 Nr: 2959-97.2017.811.0055

 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: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte autora, 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.: 223659 Nr: 12976-32.2016.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALVES MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, é possível verificar que, muito embora 

devidamente intimada (fl. 49), a parte autora não promoveu o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

Logo, na forma do artigo 485, § 1º, do CPC, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente e pelo digno advogado, para, no prazo de 05 dias, promover 

o depósito da diligência, conforme certidão de fl. 40, sob pena de extinção.

Bem por isso, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 30 de 

março de 2017, às 14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Soluções e Conflitos desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233347 Nr: 22171-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Caterpillar S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SANINI, CRISTIANO SANINI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada (fl. 29), RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 234776 Nr: 760-05.2017.811.0055

 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: MARIA ALICE LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada (fls. 14/20), RECEBO a petição inicial.

OFICIE-SE ao INSS para, no prazo de 15 dias, informar se o falecido 

deixou dependentes habilitados.

OFICIE-SE ao Banco do Brasil S/A, ao Banco HSBC Bank Brasil S/A – 

Banco Múltiplo, ao Banco da Amazônia S/A, ao Banco Itaú Unibanco S/A e 

ao Banco Bradesco S/A, para que, no prazo de 15 dias, informe se há 

conta bancária ou qualquer outra aplicação financeira em nome do 

falecido.

INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na forma do artigo 721 do 

CPC.

CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em nome do falecido.

OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, informe 

acerca da existência de inventário extrajudicial em nome do falecido.

Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre as respostas apresentadas.

 Por fim, AO MPE.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição a fim de incluir no polo ativo da vertente demanda Ricardo 

Mota da Silva e Rafael Mota da Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 236428 Nr: 3179-95.2017.811.0055

 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: ANDERSON DA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MPE.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136699 Nr: 6973-37.2011.811.0055

 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: CLEUZA APARECIDA BURALI NEGRI, YOLANDA 

FERRACIN BURALI, JOSE BURALI, PEDRO NEGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUIM DE ALMEIDA, JULIO ROBERTO 

DE ALMEIDA, MARIA HELENA BAEZA BURALI, AMAURI PAULO CERVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINI BURALI GARCIA - 

OAB:11288, JUNIO CESAR DE NORONHA - OAB:15.391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057/MT, MARCELO COCATO STELUTI - OAB:38121/PR, RUY 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Certifico e dou fé que foi interposto recurso de apelação adesivo às fls. 

483/486 pela parte requerida. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007 e diante da vigência do Código de Processo Civil/2015, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que apresentem as 

contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 236850 Nr: 3767-05.2017.811.0055

 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: MARCO ANTONIO DE MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEONOR OGLIARI, FELIX UMBERTO 

SIMONETI, LUCIANA FRANÇA SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Posto isso, presentes os requisitos legais, DEFIRO a tutela de 

urgência para que, na data de 30/04/2017, conforme o “contrato de 

compra e venda de área rural e benfeitorias e outras avenças” (fls. 

197/205), da quantia que deveria repassar para quitação parcial do 

negócio, Eleonor Ogliari deposite em juízo o valor de R$ 286.933,69, sob 

pena de, se assim não o fizer, tornar-se solidariamente responsável, com 

a parte executada/demandada Félix Umberto Simonetti, pelo pagamento da 

dívida, até a quantia em questão, nos autos em apenso (Autos n. 

1736-17.2014.811.0055 – Código Apolo n. 164107), sem prejuízo de se 

estabelecer, ulteriormente, outras medidas coercitivas.Como a parte 

autora ofertou caução real, antes de cumprir a liminar, INTIME-SE a parte 

autora para juntar as matrículas atualizadas dos imóveis, onde, sob a sua 

responsabilidade, esteja averbada a caução ofertada.Uma vez 

apresentadas, com a devida averbação da caução, INTIMEM-SE os 

demandados para que cumpram a tutela de urgência, em especial o 

demandado Eleonor Ogliari.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

30 de março de 2017, às 13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente 

formulada pelo próprio Centro.Não obstante inicialmente agendada 

audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de Soluções 

de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da realização de mais 

de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do CPC.CITE-SE a parte 

demandada, sendo certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 

do CPC, dependendo da postura das partes quanto à realização da 

audiência de conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, 

com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.
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2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156146 Nr: 4761-72.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NHDOD, JDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 Vistos.

Em análise dos requerimentos formulados à fl. 56 e considerando que este 

Juízo não obteve êxito na localização do executado através do sistema 

SIEL, vejo que merece acolhimento, ante a necessidade de se esgotar os 

meios para a localização da parte executada.

 Deste modo, oficie-se o Ministério do Trabalho, para que informe a este 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, se o executado possui vínculo 

empregatício com alguma empresa e, em caso positivo, os dados da 

empresa empregadora.

No mais, encaminhe-se cópia do mandado de prisão civil (fl. 54) à Polinter, 

Polícia Rodoviária Federal, Policial Rodoviária Estadual, bem como a 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil e ao Comando da Polícia Militar das 

Comarcas de Sapezal/MT e Campos de Júlio/MT, para que conste em seus 

cadastros a ordem coercitiva, a fim de efetivarem a prisão do executado.

Com a informação, abro vista a Defensoria Pública para manifestar-se.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Ás providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129719 Nr: 8558-61.2010.811.0055

 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: LDSL, JADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Abro vistas a Defensoria Pública, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (CPC, art. 485, III).

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 122849 Nr: 1914-05.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOC, LOOC, LFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARTINS JUNQUEIRA - 

OAB:9.654 OAB/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Leonor Filomena de Araújo 

em face de Luiz Roberto Mazzarino Cardoso, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que foi realizada a tentativa de intimação 

da parte autora, contudo restou infrutífera, uma vez que esta não foi 

localizada no endereço indicado nos autos (fl. 202).

Importante consignar que o procurador da parte autora restou intimado a 

dar prosseguimento ao feito (fl. 203 e 206), todavia, não o fez.

Deve-se ressaltar que cabe a parte comunicar ao Juízo acerca de 

eventual mudança de endereço, sendo forçoso concluir no presente feito 

que desde 29/07/2016 o feito aguarda providência da parte autora, 

condição esta que não pode ser mantida ad eternun.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do 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.

Deste modo, considerando o fato de que a parte autora não manifesta 

interesse no prosseguimento do feito, a extinção deste é medida que se 

impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 110259 Nr: 532-11.2009.811.0055

 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: AODS, GILCILENE DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JACINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial de fls.87, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 85/86.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 232733 Nr: 21689-93.2016.811.0055

 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: AMMG, EM, DRAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial de fls.21, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 04/06.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Ciência ao Ministério Público.
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Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133459 Nr: 3415-57.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM, TAM, CAAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, diante da realidade processual, é viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias do devedor, 

mormente em face da ausência de qualquer indício direcionado à 

composição da dívida, posto isso o deferimento da penhora online é 

medida que se impõe.Outrossim, este é o mesmo entendimento acerca da 

busca e restrição junto ao Sistema RENAJUD, como forma para que a 

parte devedora venha a adimplir o seu débito alimentar. Desse modo, 

deferidos os pedidos formulados, no que tange a penhora on line e a 

busca no Sistema RENAJUD, conforme se verifica nos detalhamentos de 

ordem judicial de bloqueio de valores e restrições de veículos, estas 

restaram frutíferas, assim, proceda-se com a juntada aos autos das 

informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores e de 

restrições de veículos bem como das respostas negativas. Posto isso, 

intime-se o executado da penhora realizada nos autos para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, decorrido prazo, intime-se a 

parte exequente para manifestar sobre os detalhamentos da ordem judicial 

de bloqueio de valores e restrições de veículos.No mais, OFICIE-SE ao 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vilhena/RO, a fim de 

informar a existência de imóveis em nome do executado.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171349 Nr: 12846-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, não foi possível expedir mandado para a parte requerida, 

em razão da certidão de fls. 39, onde consta que o endereço informado 

nos autos esta insuficiente e incompleto.

 Kamila T Padilha

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128733 Nr: 7623-21.2010.811.0055

 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: MMDO, TDOM, BDOM, GDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que consultando o Sistema Apolo constatei que não existe 

lembrete constando protocolo de petição para ser juntada nestes autos, 

desta forma, decorreu o prazo da suspensão do feito requerido na petição 

de fl. 183. Assim, 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 juntar os documentos citados às fls.181/182, no prazo legal, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 182395 Nr: 220-25.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HGDSL, AKDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - 

OAB:OAB/MT 20.697

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial de fls.65, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 58/59.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 217380 Nr: 7853-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VSL, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHORD BISPO DE ARAUJO 

PIRETT - OAB:33.996

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial de fls.27, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 23/24.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 165937 Nr: 4968-37.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LASF, ALDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 Vistos.

Considerando o petitório de fl. 84, DEFIRO:

I - A consulta no sistema via BacenJud a fim de verificar a existência de 

contas bancárias em nome do executado;

II - OFICIE-SE aos bancos contidos nas informações de detalhamento de 

ordem judicial, a fim de fornecerem extratos bancários dos últimos 12 

(doze) meses das contas do executado;

III - OFICIE-SE ao estabelecimento "Tangará Tênis Clube", a fim de informar 

o valor pago ao executado a título de remuneração, bem como informe se 

o executado reside em imóvel cedido por esta empresa gratuitamente ou 

em razão do trabalho.

Com as informações, intime-se a parte exequente para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 217435 Nr: 7907-19.2016.811.0055
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 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: JRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIARA CRISTINA DEBO - 

OAB:21783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Depreende-se dos autos, que o requerido não foi localizado até o 

presente momento, razão pela qual foi realizadas buscas de endereço, 

conforme se verifica nos detalhamentos de ordem de requisição de 

informações, sendo que restou frutífera (fls. 28/30).

Desse modo, DESIGNE-SE data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.

Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), no endereço indicado no 

detalhamento de requisição de informações, qual seja, Rua 1 A, n.º 655-N, 

neste município, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Caso a citação do requerido seja infrutífera, CITE-SE o requerido via edital.

 Não havendo manifestação nos autos, no prazo legal, se faz necessária 

ainda à nomeação de curador especial.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, nomeio-lhe, curador especial, na pessoa do 

procurador da UNIJURIS.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155745 Nr: 4366-80.2013.811.0055

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB, ADJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos.

 Tendo em vista cota ministerial de fls. 437/437-verso, converto o 

julgamento do presente feito em diligência, para tanto, oficie-se a Vara 

Única Criminal de Tangará da Serra/MT, solicitando cópia da sentença 

proferida e eventual acórdão juntado aos autos da Ação Penal, cód. 

159625.

Com a juntada da referida sentença, nova vista ao Ministério Público.

 Após, venham-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150398 Nr: 10449-49.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMNDA, RNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO:I – a expedição de mandado de penhora e avaliação, de 

maneira que o Sr. Oficial de Justiça proceda com a descrição dos bens 

que guarnecem a residência do executado, nos termos do §1º, do art. 836 

do CPC.II - Em caso de penhora de bens, intime-se a parte executada, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação.III - Decorrido 

em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.VI. Realizadas a 

penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de expropriação (CPC, art. 685, 

parágrafo único).Expeça-se o necessário.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157283 Nr: 5903-14.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSO, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Vistos. Dando prosseguimento ao feito, depreende-se dos autos, que a 

parte executada foi citada da execução, contudo, até a presente data não 

efetuou o pagamento do débito alimentar, desta forma a exequente requer 

que seja efetuada a penhora sobre importância, eventualmente 

encontrada nas contas ou aplicações financeiras do executado, por meio 

do sistema on line – BacenJud, até o limite do crédito objeto da presente 

ação bem como seja realizada buscas junto ao sistema RENAJUD para 

averiguar existência de veículos em nome do executado e, em caso 

positivo pela realização da penhora. Desse modo, deferidos os pedidos 

formulados, no que tange a penhora on line e a busca no Sistema 

RENAJUD, conforme se verifica nos detalhamentos de ordem judicial de 

bloqueio de valores e restrições de veículos, estas restaram infrutíferas, 

assim, proceda-se com a juntada aos autos das informações de 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores e de restrições de 

veículos bem como das respostas negativas. Desse modo, intime-se a 

parte exequente, na pessoa de seu procurador, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito. Após, venham-me os autos conclusos. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 158144 Nr: 6744-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDBS, SRDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Vistos.

 Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o desentranhamento da petição de 

fls. 73/86, autuando-se em apartado, apensando-se ao presente feito, nos 

termos do art. 531, § 1º do Código de Processo Civil.

No mais, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 23/03/17 às 15h45min.

Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 202520 Nr: 16766-58.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCAF, JADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Dando prosseguimento ao feito, depreende-se dos autos, que a 

parte executada foi citada da execução, contudo, até a presente data não 

efetuou o pagamento do débito alimentar, desta forma a exequente requer 

que seja efetuada a penhora sobre importância, eventualmente 

encontrada nas contas ou aplicações financeiras do executado, por meio 

do sistema on line – BacenJud, até o limite do crédito objeto da presente 

ação bem como seja realizada buscas junto ao sistema RENAJUD para 

averiguar existência de veículos em nome do executado e, em caso 

positivo pela realização da penhora. Desse modo, deferidos os pedidos 

formulados, no que tange a penhora on line e a busca no Sistema 

RENAJUD, conforme se verifica nos detalhamentos de ordem judicial de 

bloqueio de valores e restrições de veículos, estas restaram infrutíferas, 

assim, proceda-se com a juntada aos autos das informações negativas de 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores e de restrições de 

veículos. Outrossim, OFICIE-SE o Ministério do Trabalho, para que informe 

a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, se o executado possui vínculo 

empregatício com alguma empresa e, em caso positivo, os dados da 

empresa empregadora. Com as informações, intime-se a Defensoria 

Pública para manifestar interesse no prosseguimento do feito. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138712 Nr: 9135-05.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDCL, NVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Dando prosseguimento ao feito, depreende-se dos autos, que a 

parte executada foi citada da execução, contudo, até a presente data não 

efetuou o pagamento do débito alimentar, desta forma a exequente requer 

que seja efetuada a penhora sobre importância, eventualmente 

encontrada nas contas ou aplicações financeiras do executado, por meio 

do sistema on line – BacenJud, até o limite do crédito objeto da presente 

ação bem como seja realizada buscas junto ao sistema RENAJUD para 

averiguar existência de veículos em nome do executado e, em caso 

positivo pela realização da penhora. Desse modo, deferidos os pedidos 

formulados, no que tange a penhora on line e a busca no Sistema 

RENAJUD, conforme se verifica nos detalhamentos de ordem judicial de 

bloqueio de valores e restrições de veículos, estas restaram infrutíferas, 

assim, proceda-se com a juntada aos autos das informações de 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores e de restrições de 

veículos bem como das respostas negativas. Desse modo, intime-se a 

Defensoria Pública para manifestar interesse no prosseguimento do feito. 

Após, venham-me os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 202521 Nr: 16768-28.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCAF, JADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Vistos.

Intime-se o executado no endereço informado à fl. 28.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209950 Nr: 2042-15.2016.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB, ADJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos.

Considerando o teor do relatório de fls.552/553 e 555/557 e tendo em vista 

a cota ministerial de fls. 554/554-verso, determino:

I - Intime-se a equipe técnica deste Juízo, nas pessoas da psicóloga 

Daniela Bolsa Marchetto e assistente social, Fabiane Costa dos Santos 

Porto de Souza para diligenciarem acerca da situação das crianças que 

se encontram sob a responsabilidade da genitora.

 II - A psicóloga deverá avaliar as crianças de forma individualizada 

abservando se estas não se encontram em situação de risco.

 III - A equipe técnica deverá diligenciar na escola das crianças quanto a 

situação escolar de cada criança.

 IV - Por fim, prestar informações quanto ao cumprimento das 

determinações de fls. 547/548.

Com a juntada das informaçãos, abro vista ao Ministério Público, para, 

querendo manifestar-se.

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235513 Nr: 1852-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESRX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, intime-se a equipe técnica deste Juízo, na pessoa da 

psicóloga, Sra. Daniele Bolsan Marchetto e assistente social, Sra. Fabiane 

Costa dos Anjos Porto de Souza, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda com a realização de estudo psicossocial na residência da 

requerida, a fim de verificar a atual situação em que a adolescente se 

encontra, bem como a necessidade/possibilidade de modificação de 

guarda da menor em favor do genitor e, ainda, o desejo da adolescente em 

residir com este.No mais, INTIME-SE o Conselho Tutelar para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, diligencie com urgência junto ao Conselho Tutelar do 

município de Rosário Oeste/MT, a fim de averiguar a 

necessidade/possibilidade de guarda da menor em favor do genitor, ora 

requerente.Com a juntada do estudo psicossocial, venham-me os autos 

conclusos IMEDIATAMENTE para análise da liminar.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195123 Nr: 10928-37.2015.811.0055

 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: JOSE COSTA, IRACEMA LORIN COSTA, ESPOLIO DE 

MARCOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392/MT

 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 o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha e o alvará judicial que se 

encontram devidamente confeccionados na contracapa dos autos, para 

as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174196 Nr: 16036-81.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDSF, IRAIDE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ANTONIO SUFIATTI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE MILENE LAMIM - 
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OAB:12109, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a exequente aportou aos autos a atualização do débito 

alimentar (fls. 50/51), cumpra-se integralmente a decisão de fls. 33/34, 

expedindo o mandado de prisão em desfavor do executado.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153640 Nr: 2300-30.2013.811.0055

 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: RDAF, FDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801, JUCELI DE FÁTIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:OAB/MT 16.261, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Vistos.

Diante de petitório e estando preenchidos os requisitos do art. 523 e 524, 

do CPC, prossiga-se o cumprimento de sentença, conforme as 

determinações contidas nesta decisão:

Havendo requerimento, EXPEÇA-se em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

I. INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da 

total do débito, acrescido de custas e, também de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).

II. Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.

III. Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-se os bens 

indicados (CPC, art. 524, VII).

IV. Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525);

 V. Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-se.

VI. Realizadas a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).

Proceda-se com a conversão do feito para cumprimento de sentença.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 168667 Nr: 9337-74.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSO, RDSO, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDO

 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:

 Vistos.

Considerando que a requisição de informações de endereço do executato 

realizado junto ao sistema Bacenjud e SIEL restaram infrutíferas, intime-se 

a parte exequente, pessoalmente, bem como seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito (CPC, art. 485, III).

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 191004 Nr: 7524-75.2015.811.0055

 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: IHG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DQR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .POSTO ISSO, diante de tudo que dos autos consta e com fundamento no 

artigo 356, inc. II, do CPC, DECRETO para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o divórcio direto litigioso requerido por Irismar Hipólito 

Galvão em face de Delvan Queiroz Rodrigues.. Por consequência, declaro 

cessados os direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que ora se 

dissolve.A divorcianda não adotou o sobrenome do esposo, continuando 

com o nome de solteira, qual seja: IRISMAR HIPÓLITO GALVÃO.Oficie-se o 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Progresso/MT, para as 

averbações necessárias.No mais, tendo em vista a existência de 

controvérsia sobre a partilha de bens dou prosseguimento ao feito, razão 

pela qual:DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 28/06/17, às 14h00mim.Intimem-se as partes para apresentarem o rol 

de testemunhas, nos termos do art. 450 do Código de Processo 

Civil.Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. 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 CPC.A intimação das 

testemunhas só será feita judicialmente quando verificada alguma das 

hipóteses previstas no art. 455, § 4º, do CPC. Ciência ao Ministério 

Público.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172941 Nr: 14546-24.2014.811.0055

 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: GEDDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca do relatório de fls. 57/59.

Com a manifestação, abro vistas ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201968 Nr: 16327-47.2015.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte requerente tem empreendido diligências no 

sentido de localizar a requerida, contudo, restando infrutíferas e ainda 

considerando que em consulta ao sistema SIEL este juízo não logrou êxito 

na localização do endereço, cite-se a requerida, via edital.

Por outro lado, caso a requerida não manifeste nos autos, no prazo legal, 

se faz necessário, ainda, à nomeação de curador especial.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do 
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Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do 

procurador da UNIJURIS.

Com a juntada da contestação por negativa geral, abro vistas ao Ministério 

Público.

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185002 Nr: 2673-90.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRDS, ADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDP

 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:

 Vistos.

Em consulta ao sistema SIEL este juízo não logrou êxito na localização do 

endereço do executado, deste modo, INTIME-SE o devedor, através de 

edital, para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da total do débito, acrescido de custas e, também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).

Não havendo pagamento, no prazo legal, se faz necessária à nomeação 

de curador especial.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código 

de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador 

da UNIJURIS, para querendo, apresentar impugnação, nos termos do art. 

525 do CPC.

Após, venham-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235679 Nr: 2123-27.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, intime-se a equipe técnica deste Juízo, na pessoa da 

psicóloga, Sra. Daniele Bolsan Marchetto e assistente social, Sra. Fabiane 

Costa dos Anjos Porto de Souza, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda com a realização de estudo psicossocial na residência das 

partes, a fim de averiguar a atual situação em que a criança se encontra, 

bem como a necessidade/possibilidade de guarda do menor em favor do 

genitor, ora requerente.Com a juntada do estudo psicossocial, venham-me 

os autos conclusos imediatamente para análise da liminar.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 114716 Nr: 4844-30.2009.811.0055

 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: ZAM, VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte executada para que em 03 (três) dias efetue o 

pagamento na importância de R$ 1.214,40 (mil duzentos e quatorze reais e 

quarenta centavos), com os acréscimos legais, bem como as parcelas 

vincendas, a serem depositadas na conta bancária da exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) dias (CPC, art. 528, §§ 1º e 

3º).Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, 

não prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se.II – Outrossim, havendo requerimento, 

EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão comprobatória do 

ajuizamento da presente ação para fins de averbação junto ao registro de 

imóveis, registro de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em efetivada a averbação, à 

parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC, 

art. 828, §1º).III - INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu procurador, para 

pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), 

sobre o valor da total do débito, acrescido de custas e, também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).IV - 

Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.V - Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-SE 

os bens indicados (CPC, art. 524, VII).VI - Transcorrido o prazo sem o 

pagamento, o executado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, nos próprios autos, independentemente de 

penhora ou nova intimação VII - Decorrido em vazio o prazo de 

impugnação, CERTIFIQUE-SE.VIII - Realizadas a penhora e a avaliação 

iniciará a fase de expropriação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184998 Nr: 2665-16.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRDS, ADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDP

 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:

 Vistos.

Em consulta ao sistema SIEL este juízo não logrou êxito na localização do 

endereço do executado, deste modo, INTIME-SE o devedor, através de 

edital, para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da total do débito, acrescido de custas e, também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).

Não havendo pagamento, no prazo legal, se faz necessária à nomeação 

de curador especial.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código 

de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador 

da UNIJURIS, para querendo, apresentar impugnação, nos termos do art. 

525 do CPC.

Após, venham-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172515 Nr: 14192-96.2014.811.0055

 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: MARINEUCE ALVES SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALVES SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual DECRETO a interdição do Sr. Gilmar Alves 

Santiago, DECLARANDO-O incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar 

quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou 

praticar os atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e 

econômicos, na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, 

ambos do Código de Direito Civil Brasileiro.Para tanto, nomeio a Sra. 

Marineuce Alves Santiago como curadora, mediante compromisso legal, 

nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC.E por consequência, DECLARO 
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EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil.Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Após, publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curador, com fundamento no art. 755, § 3º do 

CPC.Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento do interditado. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132794 Nr: 2684-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: WENCESLY ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 27.1, impulsiono os 

presentes autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de 

documentos, a fim de ser a parte autora intimada, pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 102243 Nr: 1107-53.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA - CASTRILON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851-E, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B, JOAO BATISTA DE 

MENEZES - OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 27.1, impulsiono os 

presentes autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de 

documentos, a fim de ser a parte exequente intimada, pessoalmente, para 

dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215822 Nr: 6598-60.2016.811.0055

 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: BCRR, MARCIA CRISTINA RAMALHO, JVHR, ZENILDA 

HERMENEGILDO GUABIRABA, BAMR, ROSANA FERREIRA MARTINS, 

RUTHSTHELLY LEITE DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a requerente para se manifestar nos autos, no prazo 

de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162424 Nr: 13795-71.2013.811.0055

 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: ELSO LUIZ ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE MOURA 

ZANATTA - OAB:OAB/MS14.278, PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 Certifico que, haja vista a apresentação do laudo pelo perito em fls. 

876/878, intimo as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma delas, no mesmo prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171375 Nr: 13247-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY RODRIGUES, ZAQUIELY GUZATTI 

KLAFKE RODRIGUES, EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, efetuei pequisa junto ao sistema RENAJUD, 

sendo encontrados dois veículos em nome do executado Ediney 

Rodrigues aptos a serem restringidos, inclusive um deles, o de placa OBB 

2756 já se encontrava com restrição referente a outro processo. Sendo 

assim, foram inseridas as restrições de circulação e transferência em dois 

veículos, o de placa OBB 2756 e o de placa DTA 2992. Certifico ainda que, 

os autos serão encaminhados ao setor de expedição de documentos, 

para ser expedido o mandado de penhora dos respectivos veículos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156511 Nr: 5127-14.2013.811.0055

 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 RITA NORTE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.
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Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158936 Nr: 7534-90.2013.811.0055

 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: LINDOMAR ALVES MOREIRA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160739 Nr: 10841-52.2013.811.0055

 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 DE LURDES DE QUADROS

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161806 Nr: 12695-81.2013.811.0055

 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: JOÃO PINHEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 
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de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126795 Nr: 5723-03.2010.811.0055

 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: ROSINA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129419 Nr: 8256-32.2010.811.0055

 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: NEUZA GRAGEL DOS SANTOS

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134747 Nr: 4862-80.2011.811.0055

 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: IZALTINA DOS REIS CONSTANTINO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 
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medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134896 Nr: 5018-68.2011.811.0055

 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: ODETE MARIA DA LUZ

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135700 Nr: 5896-90.2011.811.0055

 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: MARIA DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139035 Nr: 9485-90.2011.811.0055

 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: MARIA MENDES GENOVEVA

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 132 de 433



SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140274 Nr: 10827-39.2011.811.0055

 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: AUGUSTA ALVES RIBEIRO

 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, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 147658 Nr: 7473-69.2012.811.0055

 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: MARGARIDA SEBASTIANA DOS SANTOS FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 161167 Nr: 11570-78.2013.811.0055

 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: VIVALDINA CAPELIN FORMENTÃO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166053 Nr: 5169-29.2014.811.0055

 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: DERSI BENNERT DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166729 Nr: 6411-23.2014.811.0055

 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: IZABEL APARECIDA 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 
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que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156850 Nr: 5468-40.2013.811.0055

 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: MARCIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação Trabalhista de 

Indenização proposta por Marcia Aparecida da Silva em face do Município 

de Tangará da Serra/MT. Em sequência, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Em 

razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento da verba 

honorária ao douto patrono do requerido, o qual fixo no percentual de 10% 

sobre o valor da causa, ou seja, R$ 598,64, nos termos do art.85, §3º, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Contudo, suspensa a exigibilidade em 

decorrência da gratuidade concedida.Custas e despesas processuais 

pela autora, observada a isenção.Transitada em julgado, e nada requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Às providênciasTangará da 

Serra/MT, 2 de fevereiro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142175 Nr: 1551-47.2012.811.0055

 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: CARLOS ANDRE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1551-47.2012 (Cód. 142175)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fl. 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.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 122205 Nr: 1273-17.2010.811.0055

 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: DELICIA VIEIRA DE MELO

 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, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 117789 Nr: 7762-07.2009.811.0055

 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: FRANCISCA MARIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 
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quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 118959 Nr: 8917-45.2009.811.0055

 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 GRAGEL MANGOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 123127 Nr: 2196-43.2010.811.0055

 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: NELSINA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 123163 Nr: 2166-08.2010.811.0055

 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: AFONSO ROMEU FINKLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 
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os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135546 Nr: 5749-64.2011.811.0055

 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: ZOLMIRA DE QUADROS BRIGNONI

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135904 Nr: 6119-43.2011.811.0055

 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: DORALICE TEIXEIRA DE SANTANA

 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, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136005 Nr: 6222-50.2011.811.0055

 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: ANGELA FONSECA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.
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 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125205 Nr: 4180-62.2010.811.0055

 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: JOSE ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133190 Nr: 3113-28.2011.811.0055

 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: LUZIA CRIMA DA MOTTA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134901 Nr: 5028-15.2011.811.0055

 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: ANA MARIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135838 Nr: 6049-26.2011.811.0055

 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: MARIA LOPES DE SÁ SILVA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135899 Nr: 6114-21.2011.811.0055

 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: MARIA PEREIRA LUNA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

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.: 137038 Nr: 7342-31.2011.811.0055

 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: MATILDE FERRARINI TARTARI

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139792 Nr: 10293-95.2011.811.0055

 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: DELIA BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140779 Nr: 81-78.2012.811.0055

 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: EUNICE CASTRO SOUZA DA SILVA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.
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Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136041 Nr: 6260-62.2011.811.0055

 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: FRANCISCA NILZA DOS SANTOS AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136175 Nr: 6410-43.2011.811.0055

 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: APARECIDA MENALDI GAYEGO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136348 Nr: 6601-88.2011.811.0055

 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: VALDIR ESTEVES

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 
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entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156832 Nr: 5446-79.2013.811.0055

 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 DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142718 Nr: 2167-22.2012.811.0055

 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: LUCINDA DE ABREU NOBRE

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156759 Nr: 5375-77.2013.811.0055

 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: JURACI MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 
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de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154159 Nr: 2795-74.2013.811.0055

 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: ANTONIO RITA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136711 Nr: 6991-58.2011.811.0055

 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: TEREZA MARIA OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136952 Nr: 7247-98.2011.811.0055

 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: LUZIA DO CARMO TOSTIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 
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além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137040 Nr: 7344-98.2011.811.0055

 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: MARIA GOMES DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138775 Nr: 9202-67.2011.811.0055

 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: ANA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140270 Nr: 10822-17.2011.811.0055

 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: VALDIVINO PINTO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132881 Nr: 11373-94.2011.811.0055

 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: ZENOBRE FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, itens 8.1.1 e 24.4, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, 

querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125729 Nr: 4696-82.2010.811.0055

 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: MARIA ADELIA DE BRITO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129290 Nr: 8137-71.2010.811.0055

 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: GERCILA VAZ DA CRUZ

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.
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Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131366 Nr: 1088-42.2011.811.0055

 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: GERÔNIMO GONÇALVES DE SOUZA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132577 Nr: 2443-87.2011.811.0055

 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: PAULO HOFFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 149509 Nr: 9481-19.2012.811.0055

 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: IZAURA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 
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o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126501 Nr: 5461-53.2010.811.0055

 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: FRANCISCO FERREIRA 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127909 Nr: 6857-65.2010.811.0055

 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: HELENA DOS SANTOS 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 108029 Nr: 6736-08.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURONICA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do(s) ofício(s) COREJ de fls retro, o(s) qual(is) 

informa(m) acerca do depósito judicial de valor(es), requerendo o que de 

direito, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125356 Nr: 4368-55.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125364 Nr: 4376-32.2010.811.0055

 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: JOSEFA FERREIRA 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 130116 Nr: 8963-97.2010.811.0055

 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: MARIA DAS GRAÇAS NEVES

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 
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alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125370 Nr: 4327-88.2010.811.0055

 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: FRANCISCA MARIA 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126503 Nr: 5463-23.2010.811.0055

 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: CLOVIS BAIER PEREIRA

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127901 Nr: 6802-17.2010.811.0055

 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: MARIA GERALDA ZEFERINA DE JESUS

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 
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caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127920 Nr: 6843-81.2010.811.0055

 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: RUFINA ANTONIA OVELAR 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129357 Nr: 8197-44.2010.811.0055

 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: MARIA APARECIDA DA COSTA

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136780 Nr: 7067-82.2011.811.0055

 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: MARIA DE LURDES MARIANO VICENTE

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 
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sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136921 Nr: 7215-93.2011.811.0055

 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: MARIA MADALENA MAFORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137035 Nr: 7338-91.2011.811.0055

 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: IVONE DE ALMEIDA FUZARO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 122157 Nr: 1225-58.2010.811.0055

 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: MARIA CONCEIÇÃO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125106 Nr: 4084-47.2010.811.0055

 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: NEUSA CARRIO BORGES

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128283 Nr: 7166-86.2010.811.0055

 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: ANTONIA APARECIDA DA MOTA

 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, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

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.: 128323 Nr: 7213-60.2010.811.0055

 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: NORENICE DA SILVA CARVALHO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128455 Nr: 7312-30.2010.811.0055

 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: MARIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou 

contestação de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução 

processual. A parte requerente, por sua vez, na impugnação 

apresentada, postulou pela convalidação das provas já produzidas nos 

autos.Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, 

na medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais 

praticados.Demais disso, tal providência não configura cerceamento de 

defesa, haja vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos 

termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta 

magistrada que os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde 

da controvérsia, além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, 

quando da designação de audiência, que arrolasse testemunhas e 

comparecesse ao ato, quedando-se, contudo, , incluída a atividade 

satisfativa”, além de ser responsabilidade do juiz “velar pela rápida 

solução do litígio”, nos moldes do artigo 139, II, do CPC, o que implica 

afirmar que a reabertura da instrução processual apenas dilataria, ainda 

mais, a resolução da controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente 

desnecessária.Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual 

e determino que os autos sigam com vista às partes para a apresentação 

das alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.Após, 

conclusos para sentença.Às providências.Tangará da Serra/MT, 3 de 

fevereiro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128955 Nr: 7880-46.2010.811.0055

 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: JOSEFA RAMOS DA SILVA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131243 Nr: 944-68.2011.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: NOEMIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132880 Nr: 2781-61.2011.811.0055

 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: VIRGILIO RIBEIRO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134569 Nr: 4669-65.2011.811.0055

 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: MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.
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Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134894 Nr: 5013-46.2011.811.0055

 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: ERCILIA FRANCISCO COSTA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135444 Nr: 5629-21.2011.811.0055

 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: RUBENS MARTINS

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135813 Nr: 6019-88.2011.811.0055

 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: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 
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solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135852 Nr: 6065-77.2011.811.0055

 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: NOE NOLASCO GUIMARAES

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135901 Nr: 6116-88.2011.811.0055

 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: DORALICE ALVES DE OLIVEIRA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136969 Nr: 7262-67.2011.811.0055

 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: NOEMIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 
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hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136993 Nr: 7301-64.2011.811.0055

 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: LUZIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137261 Nr: 7588-27.2011.811.0055

 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: MARIA DE LOURDES HIPOLITO GALVÃO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137378 Nr: 7718-17.2011.811.0055

 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: GERALDA SERAFIM DOS SANTOS

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 
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sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136712 Nr: 6992-43.2011.811.0055

 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: CANDIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137355 Nr: 7719-02.2011.811.0055

 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: OSMY DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138197 Nr: 8597-24.2011.811.0055

 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: MARIA FAJARDO MOLERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.
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Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139432 Nr: 9911-05.2011.811.0055

 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: ALICE RAMOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou 

contestação de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução 

processual. Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o 

prazo assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.Pois bem, de pronto convalido 

as provas produzidas no processo, na medida em que colhidas sob o 

crivo do contraditório e da ampla defesa, além de restar hialino no acórdão 

acostado ao feito que apenas a sentença fora anulada e não os demais 

atos processuais praticados.Demais disso, tal providência não configura 

cerceamento de defesa, haja vista que o destinatário da prova é o juiz, de 

modo que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

entendendo esta magistrada que os elementos já colhidos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, além do fato de ter sido oportunizado ao 

requerido, quando da designação de audiência, que arrolasse 

testemunhas e comparecesse ao ato, quedando-se, contudo, inerte nas 

duas oportunidades, deixando evidente o caráter protelatório do seu 

pedido de reabertura da instrução.De outro norte, o artigo 282, §2º, “o ato 

não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a 

parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no caso, como mencionado 

em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao demandado a produção 

de provas, o qual se quedou inerte, deixando entrever o intento 

meramente procrastinatório da diligência pleiteada., o que implica afirmar 

que a reabertura da instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a 

resolução da controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente 

desnecessária.Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual 

e determino que os autos sigam com vista às partes para a apresentação 

das alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.Após, 

conclusos para sentença.Às providências.Tangará da Serra/MT, 3 de 

fevereiro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140978 Nr: 296-54.2012.811.0055

 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: MARIA DAS GRAÇAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142860 Nr: 2324-92.2012.811.0055

 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: MARIA BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.
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Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143852 Nr: 3406-61.2012.811.0055

 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: LAURINDA PEREIRA SOBRINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145440 Nr: 5122-26.2012.811.0055

 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: MARIA LIDIA DA GAMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145509 Nr: 5188-06.2012.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: CLATILDES GERTRUDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153439 Nr: 2101-08.2013.811.0055

 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 DE LOURDES NETTO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153441 Nr: 2103-75.2013.811.0055

 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: ANA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155766 Nr: 4390-11.2013.811.0055

 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: DARCI APARECIDA DA SILVA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156049 Nr: 4657-80.2013.811.0055

 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: YOLANDA ASSARICE HIDALGO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 172371 Nr: 14014-50.2014.811.0055

 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: VERGILIO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária - 

Aposentadoria Especial – Pensão por Morte proposta por Vergilio Ferreira 

de Lima em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para 

condenar o requerido a conceder e, via de consequência, implantar o 

benefício de pensão por morte em favor do autor, no importe de um salário 

mínimo, a partir da data do requerimento administrativo, (04/10/2013, 

fls.21/22), e, na sequência, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil.. Os 

juros moratórios serão aplicados no patamar de 0,5%, visto que a ação 

fora interposta após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, ou outro 

índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação, os quais incidirão a partir da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes. 

Neste sentido:PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR 

RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. (TRF1, AC 

0034615-74.2015.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO (CONV.), Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO (CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.717 de 

03/09/2015). posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art.496, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 03 

de fevereiro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205974 Nr: 19543-16.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS e, 

por conseguinte, determino o prosseguimento da execução em apenso, 

em conformidade com a presente decisão, ou seja, nos moldes do cálculo 

apresentado pelo embargante à fl. 06-v.Considerando a sucumbência da 

embargada, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que o condeno ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do embargante, que fixo no 

percentual de 10% do valor do proveito econômico obtido, correspondente 

a R$ 2.092,36, em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional, 

ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em decorrência da 

gratuidade da justiça concedida a embargada nos autos principais.Sem 

custas e despesas, ante a gratuidade.Traslade-se para os autos da ação 

de execução em apenso, cópia da presente decisão, bem como do 

memorial de cálculo encartado à fl.06/V. Transitada em julgado, 

a rqu ivem-se  os  au tos ,  p rocedendo  com as  ba ixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 1° 

de fevereiro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206678 Nr: 20229-08.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTONIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS e, 

por conseguinte, determino o prosseguimento da execução em apenso, 

em conformidade com a presente decisão, ou seja, nos moldes do cálculo 

apresentado pelo embargante à fl. 07.Considerando a sucumbência da 

embargada, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que o condeno ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do embargante, que fixo no 

percentual de 10% do valor do proveito econômico obtido, correspondente 

a R$ 646,81, em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional, 

ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em decorrência da 

gratuidade da justiça concedida a embargada nos autos principais.Sem 

custas e despesas, ante a gratuidade.Traslade-se para os autos da ação 

de execução em apenso, cópia da presente decisão, bem como do 

memorial de cálculo encartado à fl.07. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, procedendo com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 213927 Nr: 5194-71.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIR JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 Processo n.º 5194-71.2016 (Cód. 213927)

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) em face de Dejanir Jose de Oliveira.

 Intimado, a parte embargada manifestou concordância com os cálculos 

apresentados pelo embargante.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, impende consignar que se cuidando de matéria de direito em 

que inexiste necessidade de produção de prova em audiência, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do novo Código 

de Processo Civil.

De pronto, considerando que a parte embargada manifestou sua 

concordância com os embargos interpostos, impositiva a procedência do 

presente.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS e, por conseguinte, determino 

o prosseguimento da execução em apenso, em conformidade com a 

presente decisão, ou seja, nos moldes do cálculo apresentado pelo 

embargante de à fl. 04-v.

Considerando a sucumbência da embargada, incide, no caso, o disposto 

no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de modo que o 

condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do 

embargante, que fixo no percentual de 10% do valor do proveito 

econômico obtido, correspondente a R$ 1.234,41, em razão do zelo e 

trabalho despendido pelo profissional, ficando, contudo, suspensa sua 

exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida a 

embargada nos autos principais.

Sem custas e despesas, ante a gratuidade.

Traslade-se para os autos da ação de execução em apenso, cópia da 

presente decisão, bem como do memorial de cálculo encartado à fl.04/V.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 232873 Nr: 21789-48.2016.811.0055

 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: MAURO RAIMUNDO DA ROCHA

 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:OAB/MT 

11.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva e, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 56/07-CGJ, itens 8.1.1 e 24.4, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 182818 Nr: 760-73.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. N. OLIVEIRA TERRAPLANAGEM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, MARCISIO FOLETTO PEREIRA - OAB:20686/O, 

Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Processo n.º 760-73.2015 (Cód. 182818)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido no petitório de folhas retro, desde que seja remetido a 

este juízo o termo de responsabilidade da n. causídica, devendo o Sr. 

Gestor, após o cumprimento da determinação supra, providenciar a 

remessa dos autos à Caixa Econômica Federal, no endereço indicado à fl. 

33.
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Com a devolução dos autos e, eventual manifestação do exequente, 

conclusos para deliberações.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127652 Nr: 6565-80.2010.811.0055

 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: MARIA APARECIDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145624 Nr: 5314-56.2012.811.0055

 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: ELIZA MOREIRA PEREIRA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127903 Nr: 6804-84.2010.811.0055

 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: ARNALDO FERREIRA COSTA

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 
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solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128654 Nr: 7547-94.2010.811.0055

 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: BENEDITA DE OLIVEIRA DAVI

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132119 Nr: 1939-81.2011.811.0055

 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: DORVALINA NUNES GOMES

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132743 Nr: 2626-58.2011.811.0055

 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: JOSEFA MORAES DE JESUS

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 
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hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 190777 Nr: 7295-18.2015.811.0055

 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: ZAQUEU CEZARIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7295-18.2015 (Cód. 190777)

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.

 Para subsidiar a deliberação supra, determino que seja encaminhada 

cópia do documento de fl. 46.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125837 Nr: 4806-81.2010.811.0055

 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: DURVILHA CASAGRANDE GALHARDO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126338 Nr: 5279-67.2010.811.0055

 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: LYDIA OLIMPIA FERNANDES

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 
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alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131834 Nr: 1618-46.2011.811.0055

 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: MARIA DA SILVA ALVES

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132923 Nr: 2823-13.2011.811.0055

 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: MARIA CORREIA E SILVA LEÃO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133707 Nr: 3689-21.2011.811.0055

 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: IZABEL FRANCISCA DE BRITO DOS SANTOS

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 
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solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133925 Nr: 3940-39.2011.811.0055

 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: ORLINDA ABRANTES MOREIRA

 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, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135916 Nr: 6130-72.2011.811.0055

 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: JOAQUIM RAIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 141148 Nr: 470-63.2012.811.0055

 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: MARILZA DE ALMEIDA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.
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De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 147152 Nr: 6924-59.2012.811.0055

 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: DIRCE MARIA DA SILVA CARVALHO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155166 Nr: 3784-80.2013.811.0055

 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: CLAUDIONOR TEIXEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 124447 Nr: 3443-59.2010.811.0055

 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: VERÔNICA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.
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Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125246 Nr: 4227-36.2010.811.0055

 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: MARIA CERQUEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128146 Nr: 7049-95.2010.811.0055

 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: CARMINDA DE LIMA OLIVEIRA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131692 Nr: 1459-06.2011.811.0055

 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: RUTH COUTO DA CRUZ

 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:
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 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133144 Nr: 3065-69.2011.811.0055

 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: IVONE VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133464 Nr: 3423-34.2011.811.0055

 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: JOVENTINA DE SOUZA BARROS

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135261 Nr: 5421-37.2011.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135900 Nr: 6115-06.2011.811.0055

 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: ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136267 Nr: 6505-73.2011.811.0055

 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: ANA GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.
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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.: 136482 Nr: 6740-40.2011.811.0055

 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: MARIA ALVES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136484 Nr: 6738-70.2011.811.0055

 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: ILDA NIETO VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140013 Nr: 10546-83.2011.811.0055

 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: Elvan Borges Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 
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instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153158 Nr: 1828-29.2013.811.0055

 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: ZULMIRA LOPES DE MAGALHÃES

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156088 Nr: 4699-32.2013.811.0055

 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: ANA ROSA DOS SANTOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 118600 Nr: 8562-35.2009.811.0055

 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 BERNARDO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 478/2009 (Cód. 118600)VISTOS, ETC.Analisando os autos, 

vislumbro que o requerido apresentou contestação de mérito, na qual 

vindicou pela reabertura da instrução processual. A parte requerente, por 

sua vez, na impugnação apresentada, postulou pela convalidação das 

provas já produzidas nos autos.Pois bem, de pronto convalido as provas 

produzidas no processo, na medida em que colhidas sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa.Demais disso, tal providência não 

configura cerceamento de defesa, haja vista que o destinatário da prova é 

o juiz, de modo que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

entendendo esta magistrada que os elementos já colhidos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, além do fato de ter sido oportunizado ao 

requerido, quando da designação de audiência, que arrolasse 

testemunhas e comparecesse ao ato, quedando-se, contudo, inerte nas 

duas oportunidades, deixando evidente o caráter protelatório do seu 

pedido de reabertura da instrução..Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 

4º da lei processual é de clareza solar ao dispor que “as partes têm o 

direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa”, além de ser responsabilidade do juiz “velar pela 

rápida solução do litígio”, nos moldes do artigo 139, II, do CPC, o que 

implica afirmar que a reabertura da instrução processual apenas dilataria, 

ainda mais, a resolução da controvérsia, demonstrando-se, pois, 
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totalmente desnecessária.Em decorrência, declaro encerrada a instrução 

processual e determino que os autos sigam com vista às partes para a 

apresentação das alegações finais, na forma de memoriais, no prazo 

legal.Após, conclusos.Às providências.Tangará da Serra/MT, 02 de 

fevereiro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171328 Nr: 12810-68.2014.811.0055

 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: MARIA BENEVENUTI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária – 

Aposentadoria Especial - Pensão por Morte c/c Tutela Antecipada 

proposta por Maria Benevenuti Rodrigues em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a conceder e, via de 

consequência, implantar o benefício de pensão por morte em favor da 

autora, no importe de um salário mínimo, a partir da data do requerimento 

administrativo, (04/11/2013, fl.21), e, na sequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do novo 

Código de Processo Civil.(...). Neste sentido:PREVIDENCIÁRIO. REMESSA 

OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A 

QUO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. TRF1, AC 

0034615-74.2015.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO (CONV.), Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO (CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.717 de 

03/09/2015).No tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a 

iliquidez da sentença, deixo para fixar o percentual devido na 

oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2º, II, do 

NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do 

STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento 

de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a 

interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art.496, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 02 

de fevereiro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 232873 Nr: 21789-48.2016.811.0055

 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: MAURO RAIMUNDO DA ROCHA

 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:OAB/MT 

11.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 21789-48.2016 (Cód. 232873)

VISTOS, ETC.

Considerando que o autor revelou o seu desinteresse em conciliar, bem 

como sobreveio aos autos manifestação expressa do requerido em igual 

sentido, cancelo o ato outrora agendado, tal como prevê o artigo 334, § 4°, 

I, do Novo Código de Processo Civil.

Nesta senda, trago à colação o magistério de Nelson Nery Júnior, em sua 

obra Comentários ao Código de Processo Civil, ed. 2015, p. 919, in verbis:

O juiz deverá praticar os demais atos previstos pela norma ora analisada, 

no momento processual adequado para tanto: na audiência preliminar. Na 

atual sistemática, essa regra persiste, com a diferença de que a parte 

pode declinar da conciliação, mas deve informar com antecedência seu 

desinteresse, de forma que o aparelho judiciário não seja 

desnecessariamente preparado para uma audiência inócua.

Outrossim, certifique-se a tempestividade da peça de resposta acostada 

ao feito (fls. 54/96) e, após, intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação e, na sequência, conclusos para deliberação.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144397 Nr: 4012-89.2012.811.0055

 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: BENEDICTA RIBEIRO DE MORAES BEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 149918 Nr: 9912-53.2012.811.0055

 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: TEREZINHA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153407 Nr: 2069-03.2013.811.0055

 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: GERALDO INACIO DA SILVA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127493 Nr: 6416-84.2010.811.0055

 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: MARGARIDA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 65077 Nr: 6586-61.2007.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 123497 Nr: 2523-85.2010.811.0055

 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: ISABEL LOPES RAMOS

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 123645 Nr: 2676-21.2010.811.0055

 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: ADÉLIA SANTANA GOMES

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 177 de 433



Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128144 Nr: 7047-28.2010.811.0055

 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: JOÃO DE OLIVEIRA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128195 Nr: 7096-69.2010.811.0055

 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: MARIA APARECIDA LAMPUGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132826 Nr: 2722-73.2011.811.0055

 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: MARILEI ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 
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instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133189 Nr: 3112-43.2011.811.0055

 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: EUNICE RIBEIRO CASAGRANDE

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134905 Nr: 5032-52.2011.811.0055

 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: EULINA RODRIGUES DE SOUZA LEAL

 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, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135006 Nr: 5156-35.2011.811.0055

 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: REINALDO VALERIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 
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quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135815 Nr: 6021-58.2011.811.0055

 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: ILDA ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135849 Nr: 6061-40.2011.811.0055

 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: JULIA CRISPIM DA ROCHA COTA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135902 Nr: 6117-73.2011.811.0055

 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: ANDIR LORENSETTI

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 
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artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133373 Nr: 3319-42.2011.811.0055

 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: ISALINA GONÇALVES FERREIRA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135905 Nr: 6120-28.2011.811.0055

 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: HELIA VERÍSSIMO DOS SANTOS

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136018 Nr: 6235-49.2011.811.0055

 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: MARIA DA GLORIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 
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de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138772 Nr: 9200-97.2011.811.0055

 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: SERAFINA ALVES LANGKAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139037 Nr: 9487-60.2011.811.0055

 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: RUBENS SEVERO DO NASCIMENTO, LEUSETE DOS 

SANTOS NASCIMENTO

 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, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139248 Nr: 9710-13.2011.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALTIVO CORREIA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139324 Nr: 9807-13.2011.811.0055

 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: JOÃO DE CAMPOS

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158967 Nr: 7558-21.2013.811.0055

 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: JOSE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.
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Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145209 Nr: 4879-82.2012.811.0055

 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: ELZA BIZ

 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, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 147344 Nr: 7130-73.2012.811.0055

 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: VALDEMAR DA SILVA NUNES

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142598 Nr: 2032-10.2012.811.0055

 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: NAIR DO NASCIMENTO

 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, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 
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solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143024 Nr: 2503-26.2012.811.0055

 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: LORI ICKERT GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150717 Nr: 10816-73.2012.811.0055

 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: MARIA CANDIDA DOS SANTOS

 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, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140272 Nr: 10824-84.2011.811.0055

 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: JOSE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 
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o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152392 Nr: 1030-68.2013.811.0055

 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: JOSE RICCI

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142051 Nr: 1417-20.2012.811.0055

 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: EDI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125447 Nr: 4460-33.2010.811.0055

 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: NAIR MODESTO NEVES

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 
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medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126801 Nr: 5728-25.2010.811.0055

 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: SANDRA FIGUEIREDO 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127654 Nr: 6567-50.2010.811.0055

 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: NEIDE ZANELATO MELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou 

contestação de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução 

processual. A parte requerente, por sua vez, na impugnação 

apresentada, postulou pela convalidação das provas já produzidas nos 

autos.Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, 

na medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais 

praticados.Demais disso, tal providência não configura cerceamento de 

defesa, haja vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos 

termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta 

magistrada que os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde 

da controvérsia, além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, 

quando da designação de audiência, que arrolasse testemunhas e 

comparecesse ao ato, quedando-se, contudo, inerte nas duas 

oportunidades, deixando evidente o caráter protelatório do seu pedido de 

reabertura da instrução.De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de 

Processo Civil em vigor é hialino ao dispor que “o ato não será repetido 

nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.Em 

decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino que 

os autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.Após, conclusos para 

sentença.Às providências.Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127850 Nr: 6758-95.2010.811.0055

 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: CLEUZA LINO DE SOUZA

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 
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vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127910 Nr: 6858-50.2010.811.0055

 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: MARIA DE FATIMA FERNANDES PINTO

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127924 Nr: 6847-21.2010.811.0055

 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: ORMINDA BORGES MARTINS

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131276 Nr: 977-58.2011.811.0055

 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: GERALDA DE SOUZA CALDAS

 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.
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Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136781 Nr: 7068-67.2011.811.0055

 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: ANGELA PEREIRA DOS REIS

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138892 Nr: 9328-20.2011.811.0055

 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: JOSEFA DE MORAES SANDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139725 Nr: 10237-62.2011.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DE ALMEIDA TOLEDO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 141913 Nr: 1247-48.2012.811.0055

 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: LINDAURA PEREIRA DA SILVA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142807 Nr: 2262-52.2012.811.0055

 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: CLAUDINETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 
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controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154600 Nr: 3221-86.2013.811.0055

 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: ADELIA LOURDES DA ROCHA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 164170 Nr: 1854-90.2014.811.0055

 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: MARIA DA CRUZ COSTADELLE

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127926 Nr: 6849-88.2010.811.0055

 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: CARMELITA MACIEL

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 
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hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128159 Nr: 7072-41.2010.811.0055

 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: ARISTIDES VIEIRA DIAS

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137603 Nr: 7965-95.2011.811.0055

 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: MARIA FRANCISCA NASCIMENTO GONZAGA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137839 Nr: 8207-54.2011.811.0055

 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: JOSE RAMOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.
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Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140217 Nr: 10764-14.2011.811.0055

 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: TEREZA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140495 Nr: 11067-28.2011.811.0055

 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: GERALDO LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143582 Nr: 3126-90.2012.811.0055

 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: JOSEFA DIAS LOPES DA SILVA

 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.
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Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146587 Nr: 6326-08.2012.811.0055

 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: MARIA BARBOSA CUNHA

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148109 Nr: 7973-38.2012.811.0055

 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: JOSEFA JOANA DA SILVA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148476 Nr: 8363-08.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIOMAR ALVES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 149917 Nr: 9911-68.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI BARBIERI LUCIAN

 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 9911-68.2012 (Cód. 149917)

VISTOS, ETC.

Considerando a divergência nos cálculos apresentados pelas partes, 

determino que os autos sigam com vista ao Contador Judicial para que 

emita parecer acerca dos memoriais, no prazo de 30 dias, declinando qual 

se encontra em estrita observância aos ditames da sentença/acórdão, 

realizando, inclusive, a atualização dos valores.

Após, manifestem-se as partes no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias e, 

na sequência, conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154975 Nr: 3590-80.2013.811.0055

 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: ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155030 Nr: 3642-76.2013.811.0055

 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: ELIAS FRANCISCO DAS NEVES

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar acerca da convalidação das provas 

produzidas, bem como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, 

portanto, interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 
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sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155580 Nr: 4205-70.2013.811.0055

 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: NEDINA RAIMUNDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160603 Nr: 10600-78.2013.811.0055

 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 JOSE PINHEIRO DA SILVA

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161391 Nr: 11977-84.2013.811.0055

 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: MARIZETE COSTA DOS SANTOS GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.
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Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 120798 Nr: 10692-95.2009.811.0055

 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 DE LOURDES AZEVEDO QUINTÃO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135855 Nr: 6069-17.2011.811.0055

 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: MARIA DE LOURDES BALDUINO DA SILVA CRUZ

 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, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135880 Nr: 6092-60.2011.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito, na qual vindicou pela reabertura da instrução processual.

 A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

além do fato de ter sido oportunizado ao requerido, quando da designação 

de audiência, que arrolasse testemunhas e comparecesse ao ato, 

quedando-se, contudo, inerte nas duas oportunidades, deixando evidente 

o caráter protelatório do seu pedido de reabertura da instrução.

De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil em vigor é 

hialino ao dispor que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida 

quando não prejudicar a parte”, logo, sem prejuízo não há nulidade e, no 

caso, como mencionado em linhas passadas, foi oportunizado, outrora, ao 

demandado a produção de provas, o qual se quedou inerte, deixando 

entrever o intento meramente procrastinatório da diligência pleiteada.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC, o que implica afirmar que a reabertura da 

instrução processual apenas dilataria, ainda mais, a resolução da 

controvérsia, demonstrando-se, pois, totalmente desnecessária.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 200293 Nr: 14971-17.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO DA 

SENTENÇA FL. 69: ABAIXO TRANSCRITO. A parte autora interpôs 

Embargos de Declaração em face da sentença que teria sido omissa por 

não ter apreciado a questão de pagamentos de custas realizados após a 

purgação da mora. Não foi procedida a intimação do embargado visto que 

o mesmo não constituiu advogado nos autos. É o necessário à analise e 

decisão. Os presentes embargos são tempestivos e devem ser rejeitados. 

Com efeito, verifica-se, entretanto, a inexistência de omissão quanto a 

eventuais custas, ou no caso especifico, diligências pagas após a 

purgação da mora, visto que a sentença foi expressa ao condenar o 

requerido ao pagamento de eventuais custas pendentes, nado obstando 

que o autor promovo o cumprimento de sentença no que tange aos 

valores que adimpliu no lugar do requerido.

Intimem-se. Cumpra-se. Certificado o decurso do prazo de 60 dias sem a 

apresentação de requerimentos quanto a eventual cumprimento de 

sentença, proceda-se o arquivamento do feito.

Tangará da Serra, 10 de janeiro de 2017

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 237191 Nr: 4223-52.2017.811.0055

 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: DARLENE ALMEIDA DE CARVALHO BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

ante a vedação imposta pela Lei Federal n.º 9.492, de 10 de setembro de 

1.997.Tendo em vista a verossimilhança das alegações e a condição de 

hipossuficiência da parte requerente, bem como pela facilidade da 

demandada comprovar a justeza do débito impugnado, defiro a inversão 

do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Nos termos do artigo. 334, do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 10 de maio de 

2017, às 15h (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Não obtida à 

composição ou não comparecendo qualquer das partes a audiência, nos 

termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do Código de Processo Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, será 

oportunizado ao autor a manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as 

provas que entender necessárias.Cumpra-se. Int ime-se.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 230499 Nr: 18924-52.2016.811.0055

 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: INGRID CAROLINI TESTON BALCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABÁ UNIC POLO DE 

TANGARA DA SERRA, MANOEL APARECIDO FURQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DA FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16261/MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, nos 

termos da sentença acostada a fl. 30. Abaixo transcrito o final. Desse 

modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se tratar de 

feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação para declarar 

extinto o processo sem resolução do mérito da causa.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 221668 Nr: 11426-02.2016.811.0055

 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: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE ANGELA DE CARLI ZUCONELLI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGAO, para 

manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 

28: CERTIFICO, que após diligências nesta cidade, devidamente 

autorizadas pelo representante do autor e acompanhadas pelo Sr. Rogério 

Neves, procedi com diligências de BUSCAS nesta cidade não logrando 

êxito na localização do bem, conforme informações repassadas pelo Sr. 

Rogério, o bem seria localizado em uma fazenda no município e Comarca 

de Diamantino-MT. Sendo assim, devolvo o mandado à central para os 

devidos fins. Dou fé. Tangará da Serra-MT., 05 de dezembro de 

2016.Wilson César Rosa Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162602 Nr: 14102-25.2013.811.0055

 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: ANTONINA ZANDONA DREBES, VENICIO ANTONIO 

DREBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DO RECURSO DE APELAÇAO INTERPOSTO PELA 

PARTE REQUERIDA ISIDORO WELTER AS FLS, 213/237, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 227891 Nr: 16595-67.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APROVARE CONSTRUÇÕES LTDA ME, ROSA 

GOMES DE ASSIS, ROSIMAR DO CARMO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ABAIXO 

TRANSCRITO: Certifico que devolvo a 1ª via do mandado devidamente 

cumprido, ficando com a 2ª via do mandado para prosseguimento das 

demais diligencias. Certifico finalmente que seja a parte credora intimada 

para efetuar o deposito antecipado de R$ 800,00 (oitocentos reais), na 

conta nº 32.895-2, agencia 71382 do Banco do Brasil, em nome da 

Diretoria do Foro desta Comarca, para fins de efetuar BUSCAS bens dos 

devedores junto ao CRI e Ciretran e consequente PENHORA, AVALIAÇÃO 

E DEMAIS ATOS. Dou fé. Tangará da Serra/MT, 01 de fevereiro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 60108 Nr: 1714-03.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CESAR TADEU LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO BERTELLI - OAB:10.748-B 

OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, Júlio César de Carvalho Júnior - OAB:10032, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

manifestar, no prazo legal acerca dos embargos declaratórios de folhas 

660/669.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 231495 Nr: 20248-77.2016.811.0055

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

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BASSO, EDNA RENOSTRO BASSO, 

LUIZ BASSO, ADELIA LICHINSKI BASSO, FABIO DEL CANALE VIZENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON AP. POZZA FAVARO 

- OAB:10.200-B/MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

PROVIDENCIAR O PREPARO E A RETIRADA DA CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA PARA A COMARCA DE SORRISO-MT, NO PRAZO LEGAL, 

JUNTANDO NOS AUTOS O COMPROVANTE DA DISTRIBUIÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 225030 Nr: 14274-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVANIA FATIMA TENUTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ABAIXO 

TRANSCRITO:

 Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao r. 

mandado expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da Quinta Vara Cível e 

extraído dos autos acima identificado, dirigi-me ao endereço fornecido no 

mandado e ali fui recebido pelo caseiro do imóvel rural (Sr. José Feliciano) 

que lá reside e informou que o atual possuidor daquele imóvel é o Sr. Ivo 

Roque, não sabendo dar qualquer informação sobre a Requerida, assim 

sendo NÃO FOI POSSIVEL CITAR a requerida Osvania Fátima Tenutes em 

virtude de não ter localizado a mesma no referido endereço. Por fim, 

esclareço que o valor de R$ 422,40 (quatrocentos e vinte e dois reais e 

quarenta centavos) destinados ao custeio das despesas de diligência não 

serão suficientes para custear a totalidade das despesas para buscas e 

penhora/arresto de bens da executada, portanto, caso não haja 

pagamento, solicito da parte autora que providencie o pagamento de 

complementação de diligências no valor de R$ 850,00 (oitocentos e 

cinquenta reais), o qual deverá ser depositada na Agência do Banco do 

Brasil S.A nº 7138-2, Conta Corrente nº 32895-2, em nome da Diretoria do 

Foro Tga Diligências, CNPJ nº 00.117.081/0001-04, seguindo orientações 

da Portaria nº 204/2011 – DF, de 28.11.2011.O referido é verdade e dou 

fé. Tangara da Serra, 01 de fevereiro de 2017.

Diogo Luiz Mazzutti

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 7568 Nr: 70-06.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAJARÁ REVENDEDORA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANCHES, ESPOLIO DE 

MARIA PERPÉTUA DA SILVA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO DE FLS. 

427:Autos n. 7568 Vistos,I – No que tange ao prosseguimento da 

execução em relação aos herdeiros do Espólio da Maria Perpétua da Silva 

Sanches, considerando-se a homologação da partilha indicada, de fato 

assiste razão a Magna Kátia Silva Sanches, no sentido de que a presente 

execução somente pode ser redirecionadas aos herdeiros que que foram 

beneficiados no inventário, não podendo atingir aqueles que renunciaram 

a herança, visto que tal redirecionamento é limitado ao benefício 

pretendido.Assim, de rigor a intimação apenas de Maria Olga da Silva 

Sanches e João Sanches Fernanes para prosseguirem na execução, 

limitada ás forças da herança, devendo o exequente ser intimado para 

apresentar cópia atualizada das matriculas os imóveis que foram objeto da 

herança e a qualificação completa dos mesmos, de forma que seja 

possível a realização de diligências para a obtenção do endereço 
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atualizado dos mesmos, para o prosseguimento da execução no que 

tange a tais executados.II – No que se refere ao prosseguimento da 

execução em relação a Paulo da Silva Sanches, defiro a realização de 

buscas junto ao INFOJUD para a localização de bens penhoráveis e a 

inclusão do devedor nos cadastros restritivos de créditos, devendo ser 

expedido o necessário para tanto.Por fim, obtida a resposta junto ao 

Infojud, oportunize-se ao exequente manifestação quanto a indicação de 

bens penhoráveis.Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 9 de janeiro 

de 2017.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154482 Nr: 3116-12.2013.811.0055

 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): VITOR CHIAMULERA E CIA LTDA-ME

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, Nos 

termos da fl. 162: Considerando-se que o feito ainda se encontra em fase 

de conhecimento e não execução, visto que se trata de ação monitória em 

sua fase inicial, indefiro o pedido de fls. 158, devendo o feito prosseguir 

com o integral cumprimento da decisão de fls. 157, atentando-se o cartório 

para a prioridade que se deve dar ao presente feito.

Intimem-se. Cumpra-ze.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 188852 Nr: 5737-11.2015.811.0055

 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: NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO, SANDRA ELIANE JOHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AEREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:OAB/MT 7413

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação juntado aos autos às 

folhas 112/125.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160958 Nr: 11234-74.2013.811.0055

 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: PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNADO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MS 13.116, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 INTIMAÇÃO DA PARTEREQUERIDA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, 

PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO VALOR DE 

R$ 318,30, MAIS A TAXA JUDICIÁRIA NO VALOR DE R$ 339,00, QUE 

SERÃO PAGAS ATRAVÉS DE GUIA PRÓPRIA DO FUNAJURIS, MAIS O 

VALOR DE R$ 50,22, QUE É DEVIDO AO CONTADOR JUDICIAL E QUE 

DEVERÁ SER PAGO NA CONTA DO CONTADOR JUDICIAL, Nº 104126-6, 

BANCO DO BRASIL S/A, AG. 1321-8 EM NOME DE JOSUÉ MATHEUS DE 

MATTOS CPF 238.698.799-04, DENTRO DO PRAZO LEGAL, JUNTANDO O 

COMPROVANTE NOS AUTOS. COM RESSALVAS DO PROVIMENTO N.º 

40/2014-CGJ E 80/2014-CGJ E 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES E IN 

10/2014-PRES, CASO NÃO HAJA PAGAMENTO SERÁ EMITIDA CERTIDÃO 

DE DEBITO CONSISTENTE AO VALOR DAS CUSTAS COBRADAS E 

TAXAS E ENCAMINHADO AO DCA (DEPARTAMENTO DE CONTROLE E 

ARRECADAÇÃO) E O IEPTB-MT, POR MEIO DA CENTRAL DE REMESSA DE 

ARQUIVO CRA-MT PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO TABELIONATO DE 

PROTESTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161182 Nr: 11594-09.2013.811.0055

 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: LENIRA MARCELINO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSP. E 

TURISMO LTDA- EUCATUR, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, JULIANA DE FATIMA LANI - OAB:16059-O/MT, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - OAB:7.585 MT, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, RICARDO BATISTA 

BLASI - OAB:3993-E

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda Eucatur, para efetuar o preparo e retirada das 

Cartas Precatórias expedidas para as Comarcas de Rondonópolis-MT e 

Cascavel-PR, para inquirição das testemunhas arroladas, devendo 

comprovar em trinta (30) dias, após a retirada das mesmas, a distribuição 

delas nos juízos deprecados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151135 Nr: 11256-69.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERILDA DE AQUINO

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

 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: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADO, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, 

PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO VALOR DE 

R$ 335,45, MAIS A TAXA JUDICIÁRIA NO VALOR DE R$ 128,67, QUE 

SERÃO PAGAS ATRAVÉS DE GUIA PRÓPRIA DO FUNAJURIS, MAIS O 

VALOR DE R$ 100,45, QUE É DEVIDO AO CONTADOR JUDICIAL E QUE 

DEVERÁ SER PAGO NA CONTA DO CONTADOR JUDICIAL, Nº 104126-6, 

BANCO DO BRASIL S/A, AG. 1321-8 EM NOME DE JOSUÉ MATHEUS DE 

MATTOS CPF 238.698.799-04, DENTRO DO PRAZO LEGAL, JUNTANDO O 

COMPROVANTE NOS AUTOS. COM RESSALVAS DO PROVIMENTO N.º 

40/2014-CGJ E 80/2014-CGJ E 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES E IN 

10/2014-PRES, CASO NÃO HAJA PAGAMENTO SERÁ EMITIDA CERTIDÃO 

DE DEBITO CONSISTENTE AO VALOR DAS CUSTAS COBRADAS E 

TAXAS E ENCAMINHADO AO DCA (DEPARTAMENTO DE CONTROLE E 

ARRECADAÇÃO) E O IEPTB-MT, POR MEIO DA CENTRAL DE REMESSA DE 

ARQUIVO CRA-MT PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO TABELIONATO DE 

PROTESTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 109318 Nr: 7952-04.2008.811.0055

 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: FELIX UMBERTO SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA BANCO DO BRASIL, 

PARA MANIFESTAR NOS AUTOS ACERCA DOS EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA AS FLS.1518//1529, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158826 Nr: 7423-09.2013.811.0055

 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: GHDS, VERA LUCIA ZACARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERÍSSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A OAB/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, 

PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO VALOR DE 

R$ 335,45,MAIS A TAXA JUDICIÁRIA NO VALOR DE R$ 128,67, QUE 

SERÃO PAGAS ATRAVÉS DE GUIA PRÓPRIA DO FUNAJURIS, MAIS O 

VALOR DE R$ 100,45, QUE É DEVIDO AO CONTADOR JUDICIAL E QUE 

DEVERÁ SER PAGO NA CONTA DO CONTADOR JUDICIAL, Nº 104126-6, 

BANCO DO BRASIL S/A, AG. 1321-8 EM NOME DE JOSUÉ MATHEUS DE 

MATTOS CPF 238.698.799-04, DENTRO DO PRAZO LEGAL, JUNTANDO O 

COMPROVANTE NOS AUTOS. COM RESSALVAS DO PROVIMENTO N.º 

40/2014-CGJ E 80/2014-CGJ E 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES E IN 

10/2014-PRES, CASO NÃO HAJA PAGAMENTO SERÁ EMITIDA CERTIDÃO 

DE DEBITO CONSISTENTE AO VALOR DAS CUSTAS COBRADAS E 

TAXAS E ENCAMINHADO AO DCA (DEPARTAMENTO DE CONTROLE E 

ARRECADAÇÃO) E O IEPTB-MT, POR MEIO DA CENTRAL DE REMESSA DE 

ARQUIVO CRA-MT PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO TABELIONATO DE 

PROTESTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160761 Nr: 10879-64.2013.811.0055

 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: ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

NOS AUTOS ACERCA DOS DOCUMENTOS DE FLS. 269/381, REFERENTE 

AO TAC EM RELAÇÃO AOS AUTOS 148545 DA AÇÃO CIVIL PUBLICA DA 

QUARTA VARA CIVEL, CONFORME DETERMINADO DO NO DESPACHO DE 

FLS. 360, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 2839 Nr: 1081-07.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCCHI - OAB:17.923-A/MT, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

manifestar, no prazo legal, acerca da certdão do oficial de justiça de fls. 

296: Certifico eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento 

ao r. mandado, expedido pelo MM Juiz de Direito da Quinta Vara Cível e 

extraído dos autos acima identificado, dirigi-me aos endereços 

mencionados no r. mandado, nesta cidade e Comarca e ali sendo NÃO FOI 

POSSIVEL PROCEDER A AVALIAÇÃO DO VEÍCULO descrito no r. 

mandado em virtude de não ter localizado o mesmo. O referido é verdade 

e dou fé. Tangara da Serra -MT, 05 de dezembro de 2016.Mauricio Greco 

Sorroche

 Oficial de Justiça Avaliador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 11070 Nr: 1488-42.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIDORO WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIZ DREBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PRTE EXECUTADA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DO TEOR DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA 

ACOSTADA AS FLS. 294/336, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 201834 Nr: 16210-56.2015.811.0055

 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: SÉRGIO LUIZ BOZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito do valor de R$ 

36,74 (trinta e seis reais e setenta e quatro 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 intimação da parte requerida da audiência 

designada, 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): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 211447 Nr: 3173-25.2016.811.0055

 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: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

manifestar acerca da correspondência expedida para a citação da parte 

requerida, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ 

DESCONHECIDO, BEM COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 229559 Nr: 18090-49.2016.811.0055

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LUCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTNA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17196/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADA AS FLS. 42, ONDE FOI CERTIFICADO QUE NÃO FOI POSSIVEL 
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POSSIVEL PROCEDER COM A BUSCA E APREENSÃO DO VEICULO OJETO 

DESTE MANDADO, BEM COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO 

LEGAL

Vara Única Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 161952 Nr: 12945-17.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DI DOMENICO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI LISANDRO - OAB:15343-O

 Vistos. Homologo a desistência da oitiva do PM Marcelo Alexandre Amaral 

da Silva e da testemunha PM Carlos Alberto Francisco de Souza, 

conforme fls. 194, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Dou por 

encerrada a instrução processual. No mesmo passo, 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.: 162383 Nr: 13725-54.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DI DOMENICO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15343-O

 “Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. No mesmo passo, 

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.: 162948 Nr: 14740-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Proceder a intimação do Advogado do Réu para que no prazo de 05 

(cinco) dias apresentem suas derradeiras alegações finais por escrito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 200415 Nr: 15045-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JADER PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Proceder a intimação do Advogado do réu para que querendo apresente 

resposta a acusação no prazo legal, tendo em vista a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça juntada aos autos as fls. 96/v.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86976 Nr: 778-95.2013.811.0045

 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: MARCOS RODRIGO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislayne Aparecida Narciso 

Claro Bolonhese - OAB:MT/11.202, GISLAYNE NARCISO CLARO 

BOLONHESE - OAB:OAB/MT 11.202

 Certifico e dou fé que, os Alvarás de nº 291385-2/2016, 291392-5/2016 e 

291397-6/2016, foram devidamente liberados na conta informada nos 

autos. Porém o Alvará de nº 291381-P/2016 , não foi devidamente 

créditado, tendo em vista que, a conta informada para o crédito da 

Defensoria consta como encerrada. Assim sendo, impulsiono o feito e 

encaminho-os autos para vistas da Defensoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119531 Nr: 301-67.2016.811.0045

 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: JOSÉ LUIZ LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIO RAUL VUADEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, compareça na 

Secretaria de Vara para retirada dos documentos que instruíram a inicial, 

que serão substituídos por cópia, sendo que, transcorrido o lapso 

temporal aludido, os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 28765 Nr: 2731-70.2008.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.M. MERCADÃO DE PORTAS E JANELAS 

LTDA, EDENIO BASSANI, ALUÍZIO JOSÉ BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYANE NAYARA BALBINO 

ALMEIDA - OAB:19929/O

 Certifico e dou fé que, os Alvarás de nºs 294349-2/2016 e 

294350-6/2016, foram devidamente liberados na conta informada nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106707 Nr: 2175-24.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTAL AGRONEGOCIOS COMERCIO DE CEREAIS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 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: FABIULA MULLER - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:AOB/MT 

17.980/A

 ISTO POSTO, julgo a presente ação improcedente, na forma do art. 487, I 

do CPC, com resolução de mérito, ante a falta de demonstração da 

irregularidade na execução dos valores.Deixo de condenar a parte 

Embargante ao pagamento de honorários, uma vez que não houve 

impugnação aos Embargos, todavia, deverá responder pelo pagamento 

das custas processuais (a Embargante).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 2 de fevereiro de 

2017.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113639 Nr: 5898-51.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 202 de 433



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESIGNER ÓPTICA E JOALHERIA LTFA - EPP, 

NADIA FRANCISCA FORNARI, NARA TEREZINHA FORNARI BERGONCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVIA NAJARA FORNARI 

CENCI - OAB:MT/8911

 CÓDIGO Nº 113639.

Vistos etc.

I. Nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação manifestada pela parte 

exequente, e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

II. Defiro o levantamento/devolução dos valores bloqueados à f. 78. Para 

tanto, deverá o exequente, por meio de seu procurador ou preposto, 

indicar os dados bancários correspondentes à conta da executada Nara 

Terezinha Fornari Bergonci em que ocorrera o bloqueio. Após, expeça-se 

imediatamente o necessário.

 III. Sem honorários, haja vista a ausência de apresentação de defesa.

IV. Nos moldes do artigo 90 do Código de Processo Civil, condeno a parte 

que desistiu ao pagamento das custas e despesas processuais.

V. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 03 de fevereiro de 2017.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111863 Nr: 4853-12.2015.811.0045

 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: FRANCISCA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 3 de fevereiro de 2017.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111863 Nr: 4853-12.2015.811.0045

 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: FRANCISCA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 Certifico e dou fé que, o Alvará de nº 29254-4/2016, foi devidamente 

liberado na conta informada nos autos. Assim, como não há pendências 

encaminho-os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111668 Nr: 4765-71.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUCCE OTERO OSSUCHI, PAULO CESAR OSSUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, 

WILLIAN ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 CERTIFICO que a sentença de fl. 131 transitou em julgado sem 

interposição de recurso. Nesse passo, promovo a intimação das partes 

para que, no prazo legal, compareçam à Secretaria de Vara a fim de 

retirarem o documento original solicitado, mediante substituição por cópia 

simples. Caso o prazo assinalado transcorra "in albis", os autos serão 

remetidos ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92529 Nr: 6379-82.2013.811.0045

 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: GILBERTO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Thailine Versari - 

OAB:21470/O, DANIEL MARZARI - OAB:15507/MT, DANUSA SERENA 

ONEDA - OAB:13.124-B/MT, JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES 

MORAES - OAB:20034/O, Marcela Santana Miranda - OAB:15861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Certifico e dou fé que, o Alvará de nº 292469-2/2016, foi devidamente 

liberado na conta informada nos autos. Assim por não conter pendências, 

encaminho-os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82755 Nr: 2182-21.2012.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPSDS, KHSDS, RDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 CERTIFICO que, nesta data, promovo a intimação da parte exequente para 

que, no prazo legal, apresente o demonstrativo de débito na forma 

determinada à fl. 135, a fim de que possa ser expedida a carta precatória 

para a Comarca de Sorriso-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42341 Nr: 2649-34.2011.811.0045

 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: SICREDI OURO VERDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, GENECI DE 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Intimação do Dr. Sérgio Alberto Botezini, representante do Núcleo de 

Práticas Jurídicas da Faculdade La Salle, acerca de sua nomeação como 

curador especial, para que se manifeste nos autos, nos termos de 

decisão de fl. 104.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42341 Nr: 2649-34.2011.811.0045

 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: SICREDI OURO VERDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, GENECI DE 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 
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OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos etc.

I. Defiro pedido retro, visto que inexistem informações acerca do endereço 

solicitado, e esgotados os meios para sua localização, sobretudo após 

consultas a banco de dados e diversas tentativas por oficial de justiça, 

proceda-se à citação da parte requerida mediante a expedição de edital, 

observado o conteúdo do art. 232 do Código de Processo Civil. Estabeleço 

prazo de 20 (vinte) dias.

II. Transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador especial à ré, 

citada mediante a expedição de edital, na forma do art. 9.º, inciso I do CPC, 

Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade La Salle, na pessoa do Dr. 

Sérgio Alberto Botezini, para que se manifeste nos autos.

III. Ademais, assim que aportando aos autos a contestação, intime-se a 

parte Autora, para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1116 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1004142-53.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 0005885-A/MT (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - 0016040-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL MARTINS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004142-53.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: VERA 

LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: SAMUEL MARTINS FERREIRA Vistos. 1. 

Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que dispõe sobre as 

execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) UPF-MT 

(Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na distribuição. 2. Intime-se 

a Fazenda exequente, inclusive para tomar ciência dos termos do referido 

provimento, os quais passo a transcrever: “Art. 1º. Determinar 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 – UPF-MT. § 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução. Art. 2º. A 

remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência. 

Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde, 30 de Novembro de 2016. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-1116 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1004149-45.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 0005885-A/MT (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - 0016040-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRONE DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004149-45.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: VERA 

LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: IRONE DIAS DA SILVA Vistos. 1. 

Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que dispõe sobre as 

execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) UPF-MT 

(Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na distribuição. 2. Intime-se 

a Fazenda exequente, inclusive para tomar ciência dos termos do referido 

provimento, os quais passo a transcrever: “Art. 1º. Determinar 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 – UPF-MT. § 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução. Art. 2º. A 

remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência. 

Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde, 30 de Novembro de 2016. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-1116 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1004162-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCANS NOGUEIRA OAB - 0016040-A/MT (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 0005885-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONINHO SILVERIO NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004162-44.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: VERA 

LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: ANTONINHO SILVERIO NOGUEIRA Vistos. 

1. Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que dispõe sobre 

as execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) 

UPF-MT (Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), DETERMINO 

O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na distribuição. 2. 

Intime-se a Fazenda exequente, inclusive para tomar ciência dos termos 

do referido provimento, os quais passo a transcrever: “Art. 1º. Determinar 

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 – UPF-MT. § 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução. Art. 2º. A 

remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência. 

Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde, 30 de Novembro de 2016. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-1116 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1004169-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - 0016040-A/MT (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 0005885-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAL TELES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004169-36.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: VERA 

LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: EDVAL TELES Vistos. 1. Considerando o 

teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que dispõe sobre as execuções 

fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) UPF-MT (Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), DETERMINO O ARQUIVAMENTO 

do presente feito, sem baixa na distribuição. 2. Intime-se a Fazenda 

exequente, inclusive para tomar ciência dos termos do referido 

provimento, os quais passo a transcrever: “Art. 1º. Determinar 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 – UPF-MT. § 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução. Art. 2º. A 

remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência. 

Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde, 30 de Novembro de 2016. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-1116 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1004175-43.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 0005885-A/MT (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - 0016040-A/MT (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDERIO LUIZ ANTON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004175-43.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: VERA 

LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: CLAUDERIO LUIZ ANTON Vistos. 1. 

Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que dispõe sobre as 

execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) UPF-MT 

(Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na distribuição. 2. Intime-se 

a Fazenda exequente, inclusive para tomar ciência dos termos do referido 

provimento, os quais passo a transcrever: “Art. 1º. Determinar 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 – UPF-MT. § 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução. Art. 2º. A 

remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência. 

Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde, 22 de Novembro de 2016 Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-1116 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1004193-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 0005885-A/MT (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - 0016040-A/MT (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA CUSTODIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004193-64.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: VERA 

LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: NILDA CUSTODIO DOS SANTOS Vistos. 1. 

Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que dispõe sobre as 

execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) UPF-MT 

(Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na distribuição. 2. Intime-se 

a Fazenda exequente, inclusive para tomar ciência dos termos do referido 

provimento, os quais passo a transcrever: “Art. 1º. Determinar 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 – UPF-MT. § 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução. Art. 2º. A 

remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência. 

Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde, 30 de Novembro de 2016. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-1116 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1004201-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 0005885-A/MT (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - 0016040-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004201-41.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: VERA 

LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: ROSELI DE SOUZA Vistos. 1. Considerando 

o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que dispõe sobre as execuções 

fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) UPF-MT (Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), DETERMINO O ARQUIVAMENTO 

do presente feito, sem baixa na distribuição. 2. Intime-se a Fazenda 

exequente, inclusive para tomar ciência dos termos do referido 

provimento, os quais passo a transcrever: “Art. 1º. Determinar 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 – UPF-MT. § 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução. Art. 2º. A 

remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência. 

Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde,01 de Dezembro de 2016 Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103228 Nr: 385-05.2015.811.0045

 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: CONSÓRCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCÉLIA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que fique ciente das 

informações trazidas pelo Detran às fls. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103834 Nr: 686-49.2015.811.0045

 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 CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MAGNANI, PEDRO PAULO 

PRIMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para 

manifestação:"Certifico eu, Oficial de Justiça, abaixo assinado, que em 

relação ao cumprimento do R. Mandado, expedido pelo MM. Juiz de Direito, 

da 2ª Vara, desta Comarca, Extraído do Processo nº. 

686-49.2015.811.0045. Códi. nº. 103834. De posse do aludido mandado, 

informo que não foi possivel proceder a CITAÇÃO do Requerido: MAURO 

LUIZ MAGNANI, divido ao fato que diligenciando até a ao endereço 

descrito no mandado, e lá fuio informado pelo moradores que se 

identificaram pelos nome de, Marcio e Luci, qual informaram que reside no 

local amais de dois anos, e que não conhece o requerido/Mauro e que 

este não reside naquele local. Assim sendo, suspendi minhas diligencias e 

devolvo o r. mandado para os divido fins. O referido é verdade e dou fé

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118275 Nr: 8587-68.2015.811.0045

 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): MÁRIO BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos doutos advogados da parte autora, para que 

manifeste-se:"CERTIFICO E DOU FÉ, que em cumprimento às 

determinações contidas no mandado 51334 do Processo/Código 118275 

diligenciei até o endereço DIVERSAS VEZES porém não logrei êxito em 

CITAR MÁRGIO BAGINI.

Diligenciei até aquele endereço, e lá, fui recebido por Sonia Helena 

Jurkoski, que disse não morar naquele local, e que lá estava somente 

aguardando sua irmã, que é nora do senhor Mário.

 Esta pessoa, Sônia, efetuou ligação para a nora do senhor Mário, porém 

esta recusou-se a fornecer endereço onde a parte poderia ser localizada.

Diligenciei em outra oportunidade até a rua Rio Grande do Sul 1559-S e lá, 

suspeitei ter gente no interior do imóvel, pois ouvi barulhos do lado de 

dentro e mesmo batendo palmas incessantemente, ninguém veio à porta.

Diligenciei por fim, até o endereço, no dia 07.10.2016, às 11h35min, e lá, 

antes de bater palmas ouvi barulho no interior do imóvel, inclusive cheiro 

de comida.

 Bati palmas por quase 05 minutos, bati palmas incessantemente. Inclusive 

falei em tom alto que se tratava de Oficial de Justiça que estava batendo 

palmas ao portão.

 As indicações que me levaram a crer que havia pessoas em casa era o 

fato de que as portas e janelas estavam abertas e havia um veículo 

Chevrolet Prisma cor prata dentro da garagem.

Quando notei que ninguém iria sair para me receber, retornei ao carro, e 

quando fiz o contorno na rua, passando em frente à casa, verifiquei haver 

uma mulher dentro do imóvel, momento em que estacionei e novamente bati 

palmas no portão. Em vão. Mais uma vez, ninguém veio à porta.

Assim sendo, DEIXEI DE CITAR MÁRIO BAGINI com base nas informações 

acima colacionadas.

Deixei de efetuar a citação por hora certa tendo em vista não localizar 

ninguém para informar dia e hora que iria retornar para cumprir o ato.

 Assim, devolvo o r. mandado em cartório, e fico à inteira disposição, caso 

seja determinado novas diligências.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 97870 Nr: 4255-92.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ANANIAS, GENIANE ARTIAGA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora:"CERTIFICO E DOU FÉ, que 

em cumprimento às determinações contidas no mandado 52119 do 

Processo/Código 97870 diligenciei até o endereço do r. mandado e lá, 

após bater palmas, ninguém saiu.

Voltei no mesmo dia, após as 17h45min, e mais uma vez constatei que na 

Kitnet n. 345W não havia ninguém.

Indaguei o vizinho Juventino Centenaro, da casa n.354, e ele afirmou que o 

casal mudou-se daquela kitnet há vários meses. Disse que ambos 

continuam residindo nesta cidade, porém não soube dizer o atual 

endereço completo, disse tão somente que, na época da mudança, as 

partes GENIANE ARTIAGA DOS SANTOS E EMERSON ANANIAS disseram 

que mudariam para o bairro Jardim Primavera, nesta cidade.

Assim sendo, certifico e dou fé que DEIXEI DE CITAR GENIANE ARTIAGA 

DOS SANTOS E EMERSON ANANIAS com base nas informações acima 

colacionadas.

Deixei ainda de proceder com os demais atos executórios, tendo em vista 

não ter localizado bens em propriedade das partes supra.

Sem mais, devolvo o presente mandado em cartório para os fins de direito.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 105727 Nr: 1654-79.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ THUMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que manifeste-se nos 

autos:"Certifico eu, Ronald M. Oliveira, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao mandado n. 52118, em diligência, me dirigi, até a Avenida 

Mato Grosso, nesta cidade, onde, percorrendo a sua extensão, não 

localizei o número descrito no mandado, como sendo o n. 2229-e, 

constatando que a numeração das residências/comércios, daquela 

avenida, passa do n. 1707-E para o n. 2268-E.

Motivo pelo qual de citar o executado PAULO JOSÉ THUMS.

Certifico que deixei de proceder o arresto em virtude de não conhecer 

bens do executado.

Sendo assim faço a devolução do mandado em Cartório para os devidos 

fins.

O referido é verdade e dou fé.

Lucas do Rio Verde, 17 de outubro de 2016.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115827 Nr: 7150-89.2015.811.0045

 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: CARMEM CRISTINA SOUSA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUBWAY LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, TIAGO GALLAS - OAB:16888/O

 Intimação aos advogados da parte requerida:"Vistos.

1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo a possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115754 Nr: 7091-04.2015.811.0045

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

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT, CEFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO MÁRCIO DA SILVA, AURÉLIA 

FERNANDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Intimação do curador nomeado Sergio Alberto Botezini, para contestação 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 121531 Nr: 1352-16.2016.811.0045

 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: OLINDA BARBOSA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BARBOZA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos.

1. Diante do teor da certidão de fl. 33, determino o desentranhamento da 

contestação juntada à fl. 32 e nomeio Curador para o exercício de tal 

mister, o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle, na pessoa do 

Dr. Sérgio Alberto Botezini.

2. Intime-se o Curador nomeado para apresentar impugnação ao pedido.

 3. Após a apresentação de resposta, cumpra o item 6 e seguintes da 

decisão de fls. 21/22.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 117955 Nr: 8389-31.2015.811.0045

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA AMERICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBELE HENDEL AMERICA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Intimação do curador nomeado DR. SERGIO ALBERTO BOTEZINI, para que 

no prazo legal, manifeste-se nos autos, tendo em vista o laudo de fls. 

40/41.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 35743 Nr: 761-64.2010.811.0045

 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: MARIANO LIESBINSKI, IZABELLA LIESBINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido de levantamento dos valores penhorados à f. 198 em 

favor da parte exequente.

2. Tendo em vista a satisfação integral do débito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do CPC, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para que 

surtam os efeitos legais, determinando, consequentemente, o 

levantamento de todas as medidas constritivas por ventura existentes em 

desfavor do executado.

 3. Custas e despesas processuais, SE HOUVER, pelo executado.

 4. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias.

5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 102922 Nr: 221-40.2015.811.0045

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral 

da avença (f. 55), nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

julgo extinto com resolução do mérito o processo executivo.

 2. Custas e honorários, nos termos do acordo.

 3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100140 Nr: 6018-31.2014.811.0045

 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: EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Processo n.º 6018-31.2014.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de levantamento de valores, formulado pelo 

autor, haja vista que a sentença de mérito não transitou em julgado, na 

exata medida em que subsiste recurso de apelação, aviado pelo 

requerente, que visa a reforma do ‘decisium’ e a condenação da empresa 

requerida no pagamento de danos morais, o quê, dado a aplicação da 

regra prevista no art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil/2015 e a 

possibilidade de interposição de recurso adesivo [art. 997, §§ 1.º e 2.º do 

Código de Processo Civil/2015], pode alterar a quantificação do valor dos 

honorários.

Intime-se a apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as 

contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Depois, 

remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84235 Nr: 3755-94.2012.811.0045
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR PEREIRA DESOUZA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABITABEM - RIO VERDE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A, FÁBIO SOUZA PONCE - OAB:MT/9.202, HUMBERTO 

NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 O ônus da prova de que os valores depositados em conta bancária 

seriam impenhoráveis, por se destinarem aos salários de funcionários da 

empresa e pro labore de sócio, é da executada, que dele não se 

desincumbiu, impossibilitando o afastamento da penhora ‘on line’ 

promovida nos autos. Aplicação do § 2º do art. 655-A do CPC. 

Precedentes do TJRGS e do STJ. Agravo desprovido” (TJRS, Agravo n.º 

70063160949, 22.ª Câmara Cível, Relator: Des. Carlos Eduardo Zietlow 

Duro, julgado em 26/02/2015) — com destaques não inseridos no texto 

original.Portanto, diante desta perspectiva, INDEFIRO o pedido de 

impenhorabilidade dos valores bloqueados e depositados na conta 

bancária, de propriedade da executada.Preclusa esta decisão judicial, 

DETERMINO a liberação dos valores bloqueados em benefício da 

exequente. Expeça-se alvará.Como medida de prudência, intime-se a 

empresa executada para que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, 

demonstre o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, comprovando, 

mediante apresentação de documentação idônea, a existência de 

requerimento realizado perante o Cartório do Segundo Ofício da Comarca 

de Lucas do Rio Verde/MT, devidamente protocolizado, que vise a 

lavratura da escritura pública, bem como a notificação da exequente para 

que adote as providencias que lhe incumbem, sob pena de majoração da 

multa.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 

2017.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123043 Nr: 2099-63.2016.811.0045

 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: BAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 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:

 Considerando-se que o prazo solicitado, para sobrestamento do 

processo, já se exauriu, intime-se o inventariante para que, no prazo de 

10 (dez) dias: a) se manifeste acerca da possibilidade de conversão do 

rito de inventário para o procedimento de arrolamento; b) apresente a 

declaração completa e individualizada de todos os bens do espólio e 

atribua valor para os bens para fins de partilha; c) apresente as certidões 

negativas atualizadas de débitos, que demonstrem o pagamento dos 

tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34594 Nr: 67-95.2010.811.0045

 AÇÃO: Separação Consensual->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: AM, IGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO, para 

devolução dos autos nº 67-95.2010.811.0045, Protocolo 34594, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 135178 Nr: 673-79.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ BADIN MIRANDA DE SOUZA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BENEDITO NÓBILE - 

OAB:OAB SP 64.625

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 27 de abril de 2017, às 15h30min.

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.

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89130 Nr: 3035-93.2013.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, acerca do despacho 

abaixo transcrito.

"Desentranhe-se a Carta Precatória de p. 61/64, eis que trata-se de 

documento estranho aos presentes autos, juntando ao processo 

respectivo (Cód. 122018).

Verifica-se que o Autor da ação mudou-se e não declinou endereço nos 

autos, assim defiro o pedido de p. 65.

Intime-se a Requerida para requerer o que entender de direito , no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, vistas ao Ministério Público e conclusos para análise.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário."

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116311 Nr: 6355-24.2016.811.0021

 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: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Auto Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 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 Apreesão e intimação de 

audiência. O referido valor deverá ser depositado na conta judicial nº 
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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 

116311. 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 das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95182 Nr: 3945-61.2014.811.0021

 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: Edna Mendes da Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - OAB:15999, 

Sergio Henrique K Kobayashi - OAB:6.180/MT

 Na data de hoje, procedi à expedição do alvará para transferência dos 

valores depositados em juízo para a conta informada às fls. 103, em 

cumprimento à cláusula 06 do acordo de fls. 95.

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, 

julgo extinto o cumprimento de sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 11516 Nr: 1319-84.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Antônio Cattani, Arnaldo Cattani, 

Terezinha Cattani, Enio Gewehr, Erida Hollas Gewehr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A, Daniela Diniz Lopes - OAB:10867/MT, Greice Kelly 

Varela Silveira - OAB:14436, Rafael Beraldo Barros - OAB:12.970 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação das partes para 

comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 

07/03/2017, às 15:00 horas (MT), no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Água Boa - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85303 Nr: 4135-92.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernani Irineu Wille, Raymundo Ernesto Pereira, Olneida 

Fátima Pillo Teixeira, Walter Bartolomeu Fortes, Maria Issae Yasumitsu 

Tamaki, Paulo Custódio Ribeiro, Pedro Rosa de Miranda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/ MT

 Aguarde-se o prazo determinado na decisão de fls. 554/559 e, após, 

venham-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31538 Nr: 538-86.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo João Furian, Evanir de Camargo Furian

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/ MT, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.Sem custas ou honorários na 

presente fase processual.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Autorizo a liberação do restante dos valores devidos ao 

perito judicial, eis que referido auxiliar não pode ser prejudicado pelo seu 

serviço prestado, em razão da cassação da decisão que o 

determinara.Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82375 Nr: 4322-03.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingo Santin

 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

 Diante de todo o exposto, deixo de conhecer a impugnação ao 

cumprimento de sentença no tópico atinente ao excesso de execução, 

ante a não apresentação dos cálculos e, quanto ao restante, JULGO 

IMPROCEDENTE.Condeno o executado no pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor da 

execução.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Sendo 

de conhecimento público que o Município de Água Boa é dotado de 

procuradoria jurídica, determino que cópia da petição de impugnação ao 

cumprimento de sentença seja encaminhada ao Ministério Público, para 

que apure a razão pela qual um escritório de advocacia particular 

encontra-se patrocinando os interesses da Municipalidade.Preclusa a 

presente decisão, autorizo desde já que expeçam-se as devidas 

Requisições de Pequeno Valor / Precatório ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Comprovado nos autos o depósito, desde já 

autorizo a expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo 

referido alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.Intime-se 

as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85013 Nr: 3849-17.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antunes de Macedo

 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, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Diante de todo o exposto, deixo de conhecer a impugnação ao 

cumprimento de sentença no tópico atinente ao excesso de execução, 

ante a não apresentação dos cálculos e, quanto ao restante, JULGO 

IMPROCEDENTE.Condeno o executado no pagamento dos honorários 
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advocatícios, os quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor da 

execução.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Sendo 

de conhecimento público que o Município de Água Boa é dotado de 

procuradoria jurídica, determino que cópia da petição de impugnação ao 

cumprimento de sentença seja encaminhada ao Ministério Público, para 

que apure a razão pela qual um escritório de advocacia particular 

encontra-se patrocinando os interesses da Municipalidade.Preclusa a 

presente decisão, autorizo desde já que expeçam-se as devidas 

Requisições de Pequeno Valor / Precatório ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Comprovado nos autos o depósito, desde já 

autorizo a expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo 

referido alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.Intime-se 

as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83502 Nr: 2339-66.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes Catarina Dall Agnol Anversa

 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

 Diante de todo o exposto, deixo de conhecer a impugnação ao 

cumprimento de sentença no tópico atinente ao excesso de execução, 

ante a não apresentação dos cálculos e, quanto ao restante, JULGO 

IMPROCEDENTE.Condeno o executado no pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor da 

execução.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Sendo 

de conhecimento público que o Município de Água Boa é dotado de 

procuradoria jurídica, determino que cópia da petição de impugnação ao 

cumprimento de sentença seja encaminhada ao Ministério Público, para 

que apure a razão pela qual um escritório de advocacia particular 

encontra-se patrocinando os interesses da Municipalidade.Preclusa a 

presente decisão, autorizo desde já que expeçam-se as devidas 

Requisições de Pequeno Valor / Precatório ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Comprovado nos autos o depósito, desde já 

autorizo a expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo 

referido alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.Intime-se 

as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105355 Nr: 5379-51.2015.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindiomar Luz Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de 

Processo Civil, acolho os embargos de declaração para que a omissão 

seja sanada, passando a constar do dispositivo da sentença de fl. 57-VS 

o seguinte trecho:“Condeno o impugnado/exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da impugnação. 

Saliento, contudo, que tanto o recolhimento das custas processuais 

quanto o pagamento dos honorários sucumbenciais, deverão permanecer 

suspensos nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em 

razão da gratuidade de justiça deferida à fl. 49.Transitada em julgado a 

presente decisão, expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”Registro que a presente 

decisão passa a ser parte indissolúvel da sentença de fl. 57-VS.Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14789 Nr: 1737-85.2006.811.0021

 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: Aldenoura Pacheco Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se em Cartório eventual juntada de recurso em face da 

sentença prolatada às fls.200/201-VS ou, respectivo decurso de prazo 

para tanto.

 Certificado o trânsito em julgado, proceda ao integral cumprimento da 

sentença supramencionada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86800 Nr: 1285-31.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joamar Sartorelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ocorrendo a tempestiva e devida notificação do devedor para o 

pagamento da dívida ou a nomeação de bens à penhora e não tendo ele 

cumprido espontaneamente a obrigação nem indicado bens passíveis de 

constrição, caso é de execução forçada da obrigação.

 Por tal razão, determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça 

para que perfaça a penhora, avaliação e remoção dos bens móveis 

indicados à fl. 97.

 Nos termos do artigo 1.267 da lei n.º 10.406/02 (Código Civil Brasileiro) e 

considerando que a propriedade móvel transmite-se pela mera tradição, 

fica desde já o Sr. Oficial autorizado a penhorar os bens móveis 

indicados, independentemente do local onde se encontram os bens, ainda 

que sobre a posse, detenção ou guarda de terceiros.

 Em caso de ausência de atribuição de valor dos bens pelo executado, 

com a concordância do exequente, determino a imediata avaliação do bem, 

nos termos do artigo 829, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Fica desde já os longa manus cientificados que o depósito do bem 

penhorado somente poderá ser efetivado em poder do executado, nos 

termos do artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, com 

expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Do 

contrário e de forma ordinária, deverá o bem ser depositado em nome do 

exequente, ficando este na condição de fiel depositário, ciente ainda que 

deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do 

direito que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da 

penhora.

 Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de ausência de expressa 

concordância – pelo exequente - do depósito de bem em poder do 

executado e se eventualmente não providenciar aquele os meios 

necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de cumprir a 

ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da possibilidade 

de penhora de bens da mesma natureza.

 Cumpra-se, expedindo mandado de penhora, avaliação e remoção do 

bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22173 Nr: 1533-70.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Otoni Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de ação contra a Fazenda Pública, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença.

 Intimada do pleito de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

 Analisando as normativas de regência, vemos que referida impugnação 

detém efeito suspensivo ope legis.

 Assim entendemos pois, como é cediço, as sentenças que reconhecem a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública 

somente podem ser cumpridas, conforme dita a Constituição Federal 

(artigo 100), por meio de precatórios ou requisições de pequeno valor.

 Por sua vez, o artigo 535, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil 

especifica que:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada 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, podendo arguir:

(...)

§ 3o 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.

 Analisando referida regra, o que se verifica é que o precatório ou a 

requisição de pequeno valor somente pode ser expedida nos casos de 

ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, ou no caso de 

improvimento desta.

 Assim, havendo a interposição de impugnação por parte da Fazenda 

Pública, recebo-a em seu efeito suspensivo.

 Determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se.

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113003 Nr: 4177-05.2016.811.0021

 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: Planeta Planejamento e Assistência Técnica 

Agropecuária Ltda., Valdir Antonio Justen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Carolina Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:6.445-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro formulado.

 Nesse passo, renove-se o ato citatório, com cumprimento no endereço 

indicado à fl. 27.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14869 Nr: 1822-71.2006.811.0021

 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: Maria Joselia de Araujo Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT, Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente determino a retificação da numeração de páginas, tendo em 

vista que o alvará de autorização nº 77/2016/1ªVara, não se encontra 

com numeração de página aposta.

 Deixo de acolher o pedido às fls. 182/183, pelos motivos já expostos à fl. 

181.

 Sem prejuízo, consigno que ao contrário do que alega o exequente à fl. 

185, não foi determinado o retorno dos autos ao TRF1, mas, sim, “a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 

nome do herdeiro LUIZ CARLOS ARAÚJO.” (sic fl. 177-vs).

 Ad argumentandum, ao que se infere da então fl. 185, o alvará 

supramencionado já fora expedido, bem como entregue à advogada do 

interessado.

 Ante o exposto, sendo cumprida a obrigação constante na decisão 

resolutiva de mérito, julgo extinto o cumprimento de sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22156 Nr: 1502-50.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucindo Arsego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Moreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:13330/MT - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3.737

 (...) determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça para que 

perfaça a penhora, avaliação e remoção de eventuais bens móveis a 

serem localizados no endereço indicado às fls. 289/290.Nos termos do 

artigo 1.267 da lei n.º 10.406/02 (Código Civil Brasileiro) e considerando 

que a propriedade móvel transmite-se pela mera tradição, fica desde já o 

Sr. Oficial autorizado a penhorar os bens móveis indicados, 

independentemente do local onde se encontram os bens, ainda que sobre 

a posse, detenção ou guarda de terceiros.Em caso de ausência de 

atribuição de valor dos bens pelo executado, com a concordância do 

exequente, determino a imediata avaliação do bem, nos termos do artigo 

829, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Fica desde já os longa 

manus cientificados que o depósito do bem penhorado somente poderá 

ser efetivado em poder do executado, nos termos do artigo 840, parágrafo 

2º do Código de Processo Civil, com expressa anuência do exequente ou 

nos casos de difícil remoção. Do contrário e de forma ordinária, deverá o 

bem ser depositado em nome do exequente, ficando este na condição de 

fiel depositário, ciente ainda que deverá providenciar e custear a remoção 

do bem, sob pena de precluir do direito que lhe assiste na execução, com 

a consequente liberação da penhora.Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, 

no caso de ausência de expressa concordância – pelo exequente - do 

depósito de bem em poder do executado e se eventualmente não 

providenciar aquele os meios necessário para a remoção imediata do bem, 

que deixe de cumprir a ordem, oportunidade em que haverá a mediata 

preclusão da possibilidade de penhora de bens da mesma 

natureza.Cumpra-se, expedindo mandado de penhora, avaliação e 

remoção do bem.Sem prejuízo, defiro o pedido de transferência de valores 

formulado às fls. 289/290, devendo referido alvará ser expedido em nome 

do beneficiário específico.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83978 Nr: 2817-74.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Luisa de Camargo

 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: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação contra a Fazenda Pública, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença.

 Intimada do pleito de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública 
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apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

 Analisando as normativas de regência, vemos que referida impugnação 

detém efeito suspensivo ope legis.

 Assim entendemos pois, como é cediço, as sentenças que reconhecem a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública 

somente podem ser cumpridas, conforme dita a Constituição Federal 

(artigo 100), por meio de precatórios ou requisições de pequeno valor.

 Por sua vez, o artigo 535, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil 

especifica que:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada 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, podendo arguir:

(...)

§ 3o 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.

 Analisando referida regra, o que se verifica é que o precatório ou a 

requisição de pequeno valor somente pode ser expedida nos casos de 

ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, ou no caso de 

improvimento desta.

 Assim, havendo a interposição de impugnação por parte da Fazenda 

Pública, recebo-a em seu efeito suspensivo.

 Determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se.

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29103 Nr: 3530-54.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Leite Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o embargo à 

execução, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo 

Civil.Condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas do 

embargo bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor dos embargos, devendo tal montante ser 

compensado com o da condenação principal.Registro que apesar de o art. 

85, § 14, da Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), dispor 

acerca da não compensação de honorários advocatícios, certo é que o 

art. 927, inciso IV, do Diploma Legal supramencionado, determina que os 

Juízes observarão: “os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional.”Nesse passo e considerando o disposto na 

Súmula 306, do Superior Tribunal de Justiça, patente a compensação 

acima determinada.Havendo concordância – pelo executado – com os 

cálculos apresentados pelo exequente, HOMOLOGO-OS, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos e legais.Expeçam-se as devidas Requisições de 

Pequeno Valor/Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição 

de alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.Nos termos do item 2.2.9.1 

da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82338 Nr: 1182-58.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauri Antonio Simon

 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: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 

13989-B

 Intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento consignando para cumprimento o prazo de 10 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15119 Nr: 2051-31.2006.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diana Alves de Araujo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sônia Araújo de Lima - 

OAB:25224

 Considerando a inércia certificada à fl. 103, determino que os autos 

permaneçam suspensos nos termos do art. 40, da Lei 6.830, 

cientificando-se a exequente da suspensão, remetendo-se os autos ao 

arquivo provisório.

 Decorrido o prazo de 01 ano da suspensão, aguarde-se o prazo de 05 

anos, para eventual decretação da prescrição intercorrente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29757 Nr: 4202-62.2009.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caciana Gasparetto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 Em consulta ao Sistema informatizado Apolo verifiquei que o processo 

cód. 1706-60.2009.811.0021 – cód. 27249, já fora devolvido ao Cartório 

deste Juízo.

 Nesse passo, proceda ao apensamento do presente feito à ação 

anulatória cód. 27249 e, na sequência, retornem os autos conclusos para 

análise.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36431 Nr: 1032-14.2011.811.0021

 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: Comgeo Mineração Empreendimentos e Participações 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Agua Preta S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pedro do Nascimento 

Neto - OAB:OAB-GO/ 30.013, Leandro Rodrigues Calaça - 

OAB:29.325-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 Considerando que a Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 (Novo Código 

de Processo Civil), nada dispôs acerca do impulsionamento do 

cumprimento de sentença pelo interessado, depois do trânsito em julgado 

da decisão condenatória, determino que aguarde-se em cartório pelo 

prazo de 01 (um) mês. Nada sendo requerido nesse prazo, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87844 Nr: 2281-29.2013.811.0021

 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: Marcia Cristina Lourenço Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Marcia Cristina 

Lourenço Silva em face de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

Dpvat S/A.

 Realizados alguns atos processuais, a obrigação fora cumprida 

voluntariamente pela executada, tendo a exequente postulado o 

levantamento dos valores e respectiva outorga de quitação do débito (fl. 

144).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Inicialmente, defiro o pedido de levantamento dos valores depositados nos 

autos, em favor da parte exequente.

 Nesse passo, proceda-se à transferência dos valores 

supramencionados, devendo referido alvará ser expedido em nome do 

beneficiário específico (fl. 144).

 No mais, estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente 

execução ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105891 Nr: 171-52.2016.811.0021

 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: Caroline Mendel Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:13330/MT - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:46416/GO

 (...) .No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela.Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35676 Nr: 276-05.2011.811.0021

 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: Darcio Welves Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaucia Cristina Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:13330/MT - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 Deixo de analisar o pedido às fls. 153/154 eis que o feito já fora 

devidamente sentenciado (fls. 151/152-VS).

 Ante o exposto, certifique-se acerca de eventual recurso manejado pelas 

partes ou, do respectivo decurso de prazo para tanto.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 815 Nr: 382-84.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A - "Em Liquidação 

Extrajudicial"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Arnoldo da Silva, Judite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:OAB/MT 

3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Massaiuki Sio Junior 

- OAB:9.661-A-MT

 Deixo de deferir o pedido de pesquisas junto ao RENAJUD, eis que o 

exequente não trouxe aos autos a informação necessária ao 

impulsionamento do processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis 

de propriedade do executado – a parte limitou-se a requerer a expedição 

de pedido de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da 

informação que se pretende.

 Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 In casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer 

aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do 

executado, ante a inércia deste em perfazer referida indicação.

 O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma 

que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca 

do objeto controvertido e a solvência e condução das questões 

processuais.

 Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de litigante que é 

devidamente representado por advogado constituído, o qual detém plenas 

possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários 

e do Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado.

 Diante do exposto, indefiro o pedido à fl. 195 e, por consequência, 

determino a remessa dos autos ao arquivo definitivo para que 

permaneçam suspensos nos termos do art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de futuro desarquivamento a pedido da parte.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2120 Nr: 2728-95.2005.811.0021
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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): João Lopes de Souza, Milton Sérgio Ganassini, 

João Franklin Ramos de Mello

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

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Zampoli Pereira - 

OAB:7198/MT

 De rigor o não acolhimento do pedido à fl. 366-VS.

 Com efeito, a teor do disposto nos artigos 879, inciso I e 881, ambos do 

Código de Processo Civil, a alienação por iniciativa particular não se trata 

de mera faculdade da parte, de forma que a alienação por leilão judicial 

somente ocorrerá nos casos em que comprovadamente não for possível a 

adjudicação ou alienação na forma particular:

“Art. 879. A alienação far-se-á:

I - por iniciativa particular;

Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a 

adjudicação ou a alienação por iniciativa particular.”

 Ante o exposto, indefiro o pedido à fl. 366-VS e determino que os autos 

aguardem em cartório, a alienação particular do bem por iniciativa da parte 

exequente.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114902 Nr: 5378-32.2016.811.0021

 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: Adriana Camargo, ACN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson dos Reis Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifica-se que as partes não compareceram à 

audiência de conciliação e julgamento designada – fl. 21, sendo que a 

requerida não fora citada e, nem tampouco intimada acerca do ato e, a 

autora, deixou de comparecer injustificadamente, eis que devidamente 

intimada via oficial de justiça (fl. 20).

Registro no entanto, que consoante se infere na decisão de fls. 15/16, o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça.

Assim, considerando o disposto no art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil, aplico à parte autora multa no montante de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida, a ser revertida em favor do Estado.

 Sem prejuízo, redesigno a audiência anteriormente agendada para o dia 

15.03.2017 às 13h30min (MT), consignando as demais deliberações 

contidas no despacho de fls. 15/16.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95763 Nr: 4349-15.2014.811.0021

 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: Luiza Alves de Medeiros

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de ação contra a Fazenda Pública, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença.

 Intimada do pleito de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

 Analisando as normativas de regência, vemos que referida impugnação 

detém efeito suspensivo ope legis.

 Assim entendemos pois, como é cediço, as sentenças que reconhecem a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública 

somente podem ser cumpridas, conforme dita a Constituição Federal 

(artigo 100), por meio de precatórios ou requisições de pequeno valor.

 Por sua vez, o artigo 535, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil 

especifica que:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada 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, podendo arguir:

(...)

§ 3o 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.

 Analisando referida regra, o que se verifica é que o precatório ou a 

requisição de pequeno valor somente pode ser expedida nos casos de 

ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, ou no caso de 

improvimento desta.

 Assim, havendo a interposição de impugnação por parte da Fazenda 

Pública, recebo-a em seu efeito suspensivo.

 Determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se.

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97658 Nr: 851-71.2015.811.0021

 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: Maria Lopes Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Instituto Nacional de Seguridade Social para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do 

artigo 910, da Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando que na 

execução não embargada não caberá condenação em honorários 

advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em 

apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97177 Nr: 584-02.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Gois Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de ação contra a Fazenda Pública, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença.

 Intimada do pleito de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

 Analisando as normativas de regência, vemos que referida impugnação 

detém efeito suspensivo ope legis.

 Assim entendemos pois, como é cediço, as sentenças que reconhecem a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública 

somente podem ser cumpridas, conforme dita a Constituição Federal 

(artigo 100), por meio de precatórios ou requisições de pequeno valor.

 Por sua vez, o artigo 535, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil 

especifica que:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada 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, podendo arguir:

(...)
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§ 3o 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.

 Analisando referida regra, o que se verifica é que o precatório ou a 

requisição de pequeno valor somente pode ser expedida nos casos de 

ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, ou no caso de 

improvimento desta.

 Assim, havendo a interposição de impugnação por parte da Fazenda 

Pública, recebo-a em seu efeito suspensivo.

 Determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se.

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93056 Nr: 2372-85.2014.811.0021

 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: Doralice Dias Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o prosseguimento na fase de cumprimento de sentença.

 Nesse passo, intime-se o Instituto Nacional de Seguridade Social para, 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina 

a redação do artigo 910, da Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando 

que na execução não embargada não caberá condenação em honorários 

advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em 

apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85124 Nr: 3964-38.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonora Guerra 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, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Diante de todo o exposto, deixo de conhecer a impugnação ao 

cumprimento de sentença no tópico atinente ao excesso de execução, 

ante a não apresentação dos cálculos e, quanto ao restante, JULGO 

IMPROCEDENTE.Condeno o executado no pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor da 

execução.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Sendo 

de conhecimento público que o Município de Água Boa é dotado de 

procuradoria jurídica, determino que cópia da petição de impugnação ao 

cumprimento de sentença seja encaminhada ao Ministério Público, para 

que apure a razão pela qual um escritório de advocacia particular 

encontra-se patrocinando os interesses da Municipalidade.Preclusa a 

presente decisão, autorizo desde já que expeçam-se as devidas 

Requisições de Pequeno Valor / Precatório ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Comprovado nos autos o depósito, desde já 

autorizo a expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo 

referido alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.Intime-se 

as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 111972 Nr: 3607-19.2016.811.0021

 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: Pedro Caetano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymore Credito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos A Costa Camarota - 

OAB:10.678/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para emendar a inicial.

 Não houve manifestação até a presente data, mesmo tendo já 

transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que preconiza 

o artigo 321, caput do Código de Processo Civil.

 Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação.

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil.

Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor no pagamento das custas e despesas processuais.

Deixo de condenar a parte no pagamento dos honorários advocatícios, em 

razão da inexistência da formação da relação jurídico processual.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intime-se o autor.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112725 Nr: 4044-60.2016.811.0021

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marcorenes Coelho Costa, Costa e Oliveira Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Walter Kunze Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:13330/MT - A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código 

Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”.

 Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio.

 No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação.

 No entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos (consoante 

expressa dicção do artigo 842 caput do regramento de regência), as 

partes, visando terminar o litígio, avençaram uma composição que, tendo 

como pano de fundo direitos cuja negociação é cabível, efetivaram uma 

transação.

 A transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação 

do magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – submetida.

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Fica constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.

 Não havendo qualquer disposição acerca das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, fica a obrigação dividida pro rata, 

conforme se infere da determinação expressa no artigo 90, parágrafo 2º 

do Código de Processo Civil.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 
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42/08, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103659 Nr: 4556-77.2015.811.0021

 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: Casanova & Casanova Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. LANG E CIA. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de ação monitória proposta por 

CASANOVA & CIA LTDA em desfavor de M.E. LANG CIA LTDA-ME 

(CRAMOL), onde visa o autor cobrar uma quantia de R$ 38.520,49 (trinta e 

oito mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e nove centavos).

 Devidamente citado o requerido, este não se manifestou no prazo 

legalmente deferido para a apresentação de embargos monitórios.

 Portanto, nos termos do artigo 701, paragrafo 2º do Código de Processo 

Civil, caso é de julgamento pela procedência da demanda, para constituir, 

para todos os fins, o título executivo judicial.

 No entanto, em relação aos valores apostos na inicial, vemos que tal não 

condizem com o artigo 700, parágrafos 2º e 3º, eis que na inicia e nos 

cálculos que a acompanham, o autor incluiu “juros legais”, sendo que tais 

não são devidos a não ser a partir da citação.

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a demanda, para constituir o título 

executivo judicial, com a exclusão de “juros legais” apostos nas planilhas 

de cálculo, devendo o valor ser corrigido desde o vencimento da 

obrigação, com juros legais desde a citação.

 Considerando que, por remansoso entendimento jurisprudencial, a 

presente decisão não tem natureza de sentença, incabível a condenação 

da parte adversa no pagamento de honorários advocatícios, o que não 

impede tal condenação no bojo do cumprimento de sentença decorrente 

do título ora formado.

 Intime-se as partes, notadamente o exequente para que junte aos autos o 

demonstrativo de cálculo de acordo com o presente comando decisório.

 Após, conclusos para análise de cumprimento de sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104479 Nr: 4959-46.2015.811.0021

 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: Welia Barros da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência 

de início razoável de prova material contemporânea e julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º 

do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais 

débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, 

nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se as 

partes.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 111102 Nr: 3075-45.2016.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gotardo Maquinas Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Olivio Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Anne Diavan - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 111102

DECISÃO

1 – O Juízo deprecado fica adstrito à finalidade da missiva, devendo os 

demais pedidos inerentes ao processo de origem serem direcionados ao 

Juízo deprecante, competente para sua análise.

Dito isso, nota-se que está bastante evidente que a finalidade da presente 

carta era tão somente proceder à penhora e avaliação de bem certo e 

determinado, conforme descrição na inicial (fl. 02), portanto, vê-se que o 

Senhor Oficial de Justiça cumpriu com exatidão o mandado.

Ante o exposto, INDEFERE-SE o pleito de fl. 16, devendo ser ele 

endereçado ao Juízo competente que, caso queira, poderá promover o 

aditamento da finalidade da missiva.

2 – Sendo assim, OFICIE-SE ao Juízo Deprecante comunicando acerca 

desta decisão a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

aditamento da missiva, sob pena de sua devolução.

 3 – Em seguida, CERTIQUE-SE o decurso do prazo acima.

4 – Não havendo o cumprimento do item “2”, DEVOLVA-SE a presente 

missiva com as baixas e anotações necessárias e as homenagens de 

estilo.

 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 111554 Nr: 3348-24.2016.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomar Martins Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewski 

- OAB:12972-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Forte em tais razões, INDEFERE-SE o pedido de fl. 41.2 – INTIME-SE a 

parte exequente para que providencie os meios para o cumprimento do ato 

deprecado no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução da 

missiva.3 – Em seguida, CERTIQUE-SE o decurso do prazo acima.4 – Não 

havendo o cumprimento do item “2”, DEVOLVA-SE a presente missiva com 

as baixas e anotações necessárias e as homenagens de estilo. 5 – 

INTIME-SE. CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2017.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103952 Nr: 4714-35.2015.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOdS, Vanilde Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidiney Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 103952

DESPACHO

1 – DEFERE-SE o pedido de fls. 27/29. DETERMINA-SE a expedição de 

carta precatória de citação e penhora nos termos do despacho inicial no 

endereço indicado pela parte credora.

2 – Considerando a possibilidade de que a parte executada esteja se 

ocultando, este Juízo DEFERE a expedição de ofício à entidade 

empregadora do executado para que proceda ao desconto mensal da 

remuneração do executado, no limite de 30 % (trinta por cento), até a 

quitação do débito alimentar mediante posterior depósito da quantia em 

conta a ser indicada pela parte exequente.
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3 – Havendo frustração da diligência, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Após, CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100052 Nr: 2260-82.2015.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLC, Marlene Lorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:13330/MT - A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2260-82.2015.811.0021 – Código n. 100052

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por MYLENA LORINI 

CATTANI, representada por sua genitora Marlene Lorini, em face de 

ADEMIR CATTANI, todos qualificados nos autos.

Despachada a inicial (fl. 12), foi determinada a citação da parte ré, ocasião 

em que restou infrutífera , conforme se extrai da certidão de fl. 28.

Em seguida, a parte autora foi intimada para promover a citação da 

requerida e manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito (fl. 30), 

todavia, deixou transcorrer o prazo sem nada manifestar consoante 

certidão de fl. 31.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Analisando detidamente os autos, denota-se que foi concedido ao autor 

prazo para que diligenciasse visando à citação da parte ré e promovesse 

o regular andamento do processo.

Todavia, o autor, mesmo intimado (fl. 30), nada diligenciou ou requereu 

dentro do prazo consignado (vide certidão de fl. 31), estando o processo 

no mesmo estágio em que se iniciou tão somente por inércia da parte 

exequente.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais.

 Sem a incidência de honorários de sucumbência, tendo em vista que não 

houve a formalização da relação processual.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE.

Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95077 Nr: 3876-29.2014.811.0021

 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: Jaqueline Cardoso Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado pela autora para o fim apenas de condenar a ré ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais 

(emergentes) acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros 

moratórios simples em 1 % (um por cento ao mês), ambos devendo incidir 

da data do evento danoso. Em sintonia com o princípio da causalidade, 

diante da existência de sucumbência recíproca, CONDENAM-SE as partes 

ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10 % (dez 

por cento) sobre valor do proveito econômico. Com fundamento no 

princípio da razoabilidade, caberá ao réu ao pagamento de 70 % (setenta 

por cento) desse montante em favor da autora, ficando a autora 

responsável pelo adimplemento correspondente a 30 % (trinta por cento) 

do total em favor do réu, nos termos do art. 85, §2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Em relação às custas processuais, CONDENAM-SE as 

partes ao pagamento de tal verba na proporção acima aludida.Sem 

embargo, consigne-se a impossibilidade de compensação das verbas 

acima, nos termos do art. 85, §14º do CPC. Por corolário, EXTINGUE-SE o 

processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 

as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de 

estilo.INTIME-SE.Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2017.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90661 Nr: 530-70.2014.811.0021

 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: Isaura Lima de Souza, Geraldo de Souza Satel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Sobrinho da Silva, José Henrique Neves 

Morales, JUSSARA DE CARVALHO MORALES, Maria Borges da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:, Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Código n. 90661

DECISÃO

1 – Com supedâneo no art. 176, parágrafo terceiro e art. 226 da Lei n. 

6.015/1973, INTIMEM-SE os requerentes para que, no prazo de 30 (dias) 

dias, colacione aos autos o georreferenciamento da área no Sistema 

Geodésico Brasileiro ou justifique a eventual necessidade de dilação do 

referido prazo, sob pena de preclusão.

 2 – Em seguida, sendo realizada a providência acima, REMETAM-SE os 

autos conclusos para demais deliberações visando ao saneamento feito.

 3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 28948 Nr: 3393-72.2009.811.0021

 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: Banco da Amazonia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonança Açu Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:OAB 16.783/0, Vlamir Marcos Grespan Júnior - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saul Ribeiro de Assis Junior 

- OAB:OAB/GO 5.102, Saul Ribeiro de Assis Neto - OAB:22094/GO, 

Thiago Pereira Gomes Ribeiro - OAB:29582/GO

 Código n. 28948

DECISÃO

1 – INDEFERE-SE o pedido do autor atinente ao julgamento antecipado da 

pretensão, tendo em vista que há nos autos sentença de mérito (fl. 92), 

exarada ante a constatação da revelia da empresa ré, tendo havido, 

inclusive, o trânsito em julgado.

 2 – Desta feita, considerando à ausência de manifestação do autor autora 

após o trânsito em julgado da decisão exarada no Colendo Supremo 

Tribunal Federal (fl. 470), conforme consignado na certidão à fl. 471, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações pertinentes mediante 

as cautelas de estilo.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 29892 Nr: 4326-45.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladir Gasperini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Jose de Avila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 No caso em tela, o devedor, embora regularmente intimado, não efetuou o 

pagamento da dívida e a parte exequente não requereu as diligências 

necessárias para o deslinde da ação, permanecendo inerte.Nesse 

contexto, em aplicação analógica por autorização do art. 513 do Código de 

Processo Civil1, incide com inteira justeza a norma do art. 921, III do novo 

CPC a qual determina a suspensão do feito quando não há localização de 

bens passíveis de penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento 

provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal e sem baixa 

na distribuição.De conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, 

importante destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca 

da suspensão da execução em caso de ausência de bens penhoráveis, 

consignando em seu §1º o prazo de 1 ano durante o qual se suspenderá 

a prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este 

Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo 

período fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º 

do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, dada a não efetivação de constrição de 

bens do devedor e considerando que o objetivo da execução é a 

satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há 

razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam 

localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática de 

insolvência do devedor, tal fato será comunicado a este Juízo que 

determinará a juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82144 Nr: 981-66.2012.811.0021

 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: Wellinton Oliveira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Código n. 82144

DECISÃO

1 – Em análise à manifestação do perito judicial à fl. 99, diante da 

justificativa apresentada, este Juízo ACOLHE os argumentos deduzidos de 

modo que o autor seja intimado oportunamente para comparecer ao 

domicílio profissional do expert a fim de realizar o aludido exame com a 

utilização dos instrumentos adequados, bem como da estrutura 

necessária ao melhor desempenho dos trabalhos periciais.

 2 – Em relação à impugnação da ré, reputa-se que assiste parcial razão 

quanto ao montante cobrado pelo expert, tendo em vista a proposta se 

encontra em dissonância com a Resolução n. 232 de 13/07/2016 do 

Conselho Nacional de Justiça.

 Conquanto, considerando a peculiaridade do caso, diante do fato da 

necessidade de o perito deslocar-se de seu domicílio profissional, nos 

termos do art. 2º, §4º da Resolução n. 232/20161, com supedâneo no 

princípio da razoabilidade, reputa-se como adequado fixar o montante de 

R$ 1.000,00 (um mil reais).

 Sendo assim, INTIME-SE o réu para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento dos honorários periciais, sob pena de entender como 

demonstrada a alegada incapacidade afirmada na inicial.

 3 – Realizado o depósito das diligências, INTIME-SE o perito judicial para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique data dos trabalhos periciais.

 4 – Em seguida, INTIME-SE o autor para que compareça na data agendada 

pelo perito no domicílio deste profissional, nos moldes do item “1” acima, 

bem como o réu para que, caso queira, possa acompanhar o ato.

 5 – Com a juntada do laudo pericial elaborado pelo perito judicial nos 

termos da decisão à fl. 96, INTIMEM-SE as partes acerca do resultado.

 6 – Após, REMETAM-SE os autos imediatamente conclusos, tendo em 

vista que se trata de feito inserido na “Meta 2 do Conselho Nacional 

Justiça”.

7 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2017.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31848 Nr: 848-92.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inacio Marmet

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Cardoso Tonhá - 

OAB:12290-MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Código n. 31848

DECISÃO

Analisando detidamente a impugnação do exequente (fls. 425/427), 

denota-se que este alega que o cálculo apresentado pela perícia é 

destoante e impugna a forma como teria liquidado a diferença com a 

implantação de 84,32%.

 Aduz também que a multa de 10% imposta pelo Juízo não foi calculada.

 Às fls. 430/445 foi apresentada manifestação do executado concordando 

com os cálculos apresentados pela perícia e requerendo sua 

homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Pois bem, analisando detidamente a manifestação do exequente e o 

cálculo apresentado às fls. 425/427, denota-se que as alegações não 

merecem prosperar.

Isto se diz por que os cálculos apresentados pelo perito judicial 

encontram-se nos parâmetros estipulados pela sentença de fls. 113/115 e 

acórdão de fls. 193/211. Além disso, verifica-se a aplicação do índice 

fixado no patamar de 41,28 % para o mês de abril de 1990, conforme 

estabelecido à fl. 115.

Por esta razão, devem ser rejeitados os argumentos do exequente de que 

o cálculo estaria incorreto, restando os cálculos prontos para a 

homologação.

1 – Ante o exposto, o Juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo 

perito às fls. 410/423.

2 – DETERMINA-SE a transferência do valor referente aos honorários 

periciais para a conta discriminada à fl. 411.

3 – Preclusa esta decisão, o que deverá ser certificado nos autos, 

DETERMINA-SE a liberação do excesso da garantia do Juízo depositada 

pela parte executada, bem como a liberação dos valores devidos à parte 

exequente mediante alvará.

4 – Após sem manifestação das partes, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas devidas.

5 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 12226 Nr: 1803-02.2005.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Wellington de Camargo Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cylmar Pitelli Teixeira 

Fortes - OAB:107950/SP, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 Código n. 12226

DECISÃO

Cuida-se de execução fiscal julgada extinta por força de sentença 

proferida em ação de embargos à execução, consoante sentença 

colacionada às fls. 91/95 dos autos e certidão de fl. 90.

Na sequência dos atos processuais, a parte executada ajuizou 

indevidamente “execução contra a Fazenda Pública” postulando o 

recebimento dos valores referentes às verbas de sucumbência fixadas na 

sentença sobredita.

Diz-se indevidamente, pois já sob a égide do Novo Código de Processo 

Civil, o pedido deveria ser o de cumprimento de sentença contra a 

Fazenda Pública e, por competência funcional, deveria a medida ser 

ajuizada no bojo do processo onde proferida a decisão que pretende ver 

cumprida.

Nesse passo, a parte exequente requereu o desarquivamento dos autos 

dos Embargos à Execução Fiscal (Código 22295), sendo que tal processo 

atualmente encontra-se em carga para a instituição Procuradoria do 

Estado.

Forte nos fundamentos acima e com fulcro no princípio da celeridade e 

economia processual, TRASLADE-SE cópia da petição e documentos de 

fls. 96/107 para os autos pertinentes.

 Em seguida, ARQUIVEM-SE imediatamente os presentes autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 115843 Nr: 6070-31.2016.811.0021

 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: Fort Cal Industria Comercio e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Marcelo Zanelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Lacerda Ferreira Braga 

Junior - OAB:150.240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça no valor de R$ 276,90 (duzentos e setenta e seis 

reais e noventa centavos), conforme Portaria nº 014/2016 deste Juízo, 

para cumprimento do mandado de Citação, o qual deverá ser depositado 

na conta judicial nº 55.555-X, Agência nº 1317-X do Banco do Brasil S/A 

de Água Boa-MT, nos caixas internos ou por meio de transferência 

bancária, consignando no campo "1" o número indicador do Código do 

Processo nº 115843, encaminhando o comprovante original do depósito, 

através de petição, juntamente com os dados do processo a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 109486 Nr: 2155-71.2016.811.0021

 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: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Luiz Mrojinski

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

- OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça no valor de R$ 77,40 (setenta e sete reais e quarenta 

centavos), conforme Portaria nº 014/2016 deste Juízo, para cumprimento 

do mandado de Busca e Apreensão e Citação, o qual deverá ser 

depositado na conta judicial nº 55.555-X, Agência nº 1317-X do Banco do 

Brasil S/A de Água Boa-MT, nos caixas internos ou por meio de 

transferência bancária, consignando no campo "1" o número indicador do 

Código do Processo nº 109486, encaminhando o comprovante original do 

depósito, através de petição, juntamente com os dados do processo a 

este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 109198 Nr: 1976-40.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cassol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Olivio Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça no valor de R$ 27,30 (vinte e sete reais e trinta 

centavos), conforme Portaria nº 014/2016 deste Juízo, para cumprimento 

do mandado de Intimação, o qual deverá ser depositado na conta judicial 

nº 55.555-X, Agência nº 1317-X do Banco do Brasil S/A de Água Boa-MT, 

nos caixas internos ou por meio de transferência bancária, consignando 

no campo "1" o número indicador do Código do Processo nº 109198, 

encaminhando o comprovante original do depósito, através de petição, 

juntamente com os dados do processo a este Juízo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31264 Nr: 263-40.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Bettio & Cia Ltda, Cleiton Bettio, José 

dos Reis, Josilene Barbosa dos Santos, Luis Marcos Brito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 263-40.2010.811.0021 – cód. 31264

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉQUERIDA: Cleiton Bettio & Cia Ltda e Cleiton Bettio e José dos 

Reis e Josilene Barbosa dos Santos e Luis Marcos Brito da Silva

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO:

• Cleiton Bettio, CPF: 955.466.931-34, RG: 1050648731 SSP/RS Filiação: 

Elmo Bettio e Tereza Bettio, data de nascimento: 16/08/1977, solteiro(a), 

comerciante, Endereço: Rua 02, Nº 808, Bairro: Operário, Cidade: Água 

Boa-MT

• Cleiton Bettio & Cia Ltda, CNPJ: 06102324000117, Endereço: Rua 16, Sq. 

C/rua 09 Nº 518 (Supermercado Biassebetti), Cidade: Água Boa-MT

• José dos Reis, CPF: 131.729.371-53, RG: 2904489-8 SSP/MT Filiação: 

Sebastião Estevão da Silva e Maria Luiza de Siqueira, data de nascimento: 

26/07/1945, natural de Medeiros-MG, solteiro(a), aposentado, Endereço: 

Rua 06,Esq 17, N° 982, Bairro: Operário, Cidade: Água Boa-MT

• Josilene Barbosa dos Santos, CPF: 453.021.541-53, RG: 063.9900-2 

SSP/MT, Endereço: Rua 16, Nº 518, Bairro: Centro, Cidade: Agua Boa-MT

• Luís Marcos Brito da Silva, CPF: 487.787.101-20, RG: 0733893-7 SSP/MT 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 219 de 433



Filiação: João Franca de Brito e Maria José da Silva Brito, data de 

nascimento: 18/07/1973, natural de Goiania-GO, solteiro(a), vendedor, 

Endereço: Rua 19, Nº 2080, Bairro: Operário, Cidade: Água Boa-MT

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima 

qualificada, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca dos 

valores bloqueados via Bancenjud de fls. 61/63.

DECISÃO/DESPACHO: Código n. 31264. DECISÃO. 1 – Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada, porém não 

procedeu ao pagamento integral da dívida. Diante disso, com fundamento 

no art. 854 do Código de Processo Civil, DEFERE-SE o pedido do 

exequente (fl. 57), a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias 

conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD até 

o valor da execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o 

advogado do executado ou, não havendo, de maneira pessoal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 

854, §3º do CPC). 3 - Tomadas as providências, INTIME-SE a parte 

exequente, para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 4 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos para demais deliberações. 5 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Água Boa/MT, 17 de novembro de 

2016. RAMON FAGUNDES BOTELHO. 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, Vilma Teixeira Lopes 

Mignoni - Técnica Judiciária, digitei.

Água Boa - MT, 3 de fevereiro de 2017.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85510 Nr: 25-16.2013.811.0021

 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: Sinomar Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Lobo Paes Leme 

Filho - OAB:31854/GO, Roberta Keldy Ferreira Paes Leme - 

OAB:24409/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A/MT, Mariana Cristina C. de Andrade - 

OAB:OAB/MT 15.549

 Ante o exposto, este juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes na inicial para o fim de declarar a nulidade da 

cobrança de comissão de permanência no período de inadimplemento, 

ante a incidência de encargos moratórios no contrato, bem como da 

cobrança das tarifas de emissão de boleto bancário e de abertura de 

crédito.Em sintonia com o princípio da causalidade, diante da existência de 

sucumbência recíproca, CONDENAM-SE as partes ao pagamento de 

honorários advocatícios correspondentes a 10 % (dez por cento) sobre 

valor do proveito econômico. Com fundamento no princípio da 

razoabilidade, caberá ao réu ao pagamento de 70 % (setenta por cento) 

desse montante em favor da autora, ficando a autora responsável pelo 

adimplemento correspondente a 30 % (trinta por cento) do total em favor 

do réu, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Em relação 

às custas processuais, CONDENAM-SE as partes ao pagamento de tal 

verba na proporção acima aludida.Sem embargo, consigne-se a 

impossibilidade de compensação das verbas acima, nos termos do art. 85, 

§14º do CPC. Desta forma, EXTINGUE-SE o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 03 de fevereiro de 

2017.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31491 Nr: 491-15.2010.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Feix Becker, João Becker

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258 

A

 Código n. 31491

DESPACHO

1 – Considerando que a petição de fls. 502/504 foi protocolada antes do 

despacho de fl. 501. DEFERE-SE o pedido para realizar o cadastro dos 

novos procuradores, conforme solicitado à fl. 502.

 2 – DEFERE-SE a restituição de prazo requerida. Desta forma, 

RENOVE-SE a intimação do devedor conforme consignado no despacho 

de fl. 501.

 3 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27603 Nr: 2053-93.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauri Rosa Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denizard Augusto Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, João Antonio Costa de Freitas Almeida - 

OAB:147.789/MG

 (...)Diante da manifestação de fls. 95/100 e após a análise minuciosa dos 

autos, nota-se que a avaliação realizada às fls. 74/89 padece de 

nulidade.Merece registro ainda o fato de que o presente processo 

permaneceu sem andamento por quase 1 ano aguardando o pagamento 

dos honorários periciais pela parte exequente, senda esta intimada 

novamente à fl. 70 para realizar o pagamento sob pena de ser o processo 

extinto.Diante disso, este Juízo entende que a avaliação realizada às fls. 

74/89 padece de nulidade, razão pela qual DETERMINA sua anulação.2 – 

Dando seguimento ao processo, nota-se que as avaliações de imóveis 

estão sujeitas as modificações mercadológicas no decorrer dos anos. 

Extrai-se que a avaliação realizada pela Oficial de Justiça à fl. 33 e os 

outros laudos apresentados às fls. 74/89 e fls. 101/115 divergem quanto 

ao valor apresentado. Obviamente, pois, que quanto maior o valor do 

imóvel, superiores serão as chances de pagamento da dívida, caso o bem 

seja futuramente nomeado em Hasta Pública.Nesse quadro, 

DETERMINA-SE seja levada a efeito nova avaliação a ser realizada por 

Oficial de Justiça em prazo exíguo, devendo o meirinho munir-se das 

informações colacionadas neste processo, notadamente as avaliações já 

realizadas.3 – Com o resultado da avaliação determinada no item 2, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação em 5 dias.4 – Na sequência, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 dias, colacionar aos 

autos planilha atualizada do débito e manifestar-se sobre a forma que 

pretende expropriar o bem.Por fim, saliente-se que é entendimento deste 

Juízo que a alienação de bens penhorados deve ser realizada 

observando-se ordem preferencial, isto é, deve a exequente manifestar o 

interesse na adjudicação, caso não opte por esta modalidade, deverá 

utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa particular, sendo que, 

somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a expropriação judicial da 

coisa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96585 Nr: 210-83.2015.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenice Aguiar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Rosa Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Junqueira de Paiva - 

OAB:30765/GO, Rossini Gomes Ferreira Ramos - OAB:29499/GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Código n. 96585

DESPACHO

1 – Considerando o trânsito em julgado do acórdão de fls.98/101, havendo 

o esgotamento da função jurisdicional nesta demanda, ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações pertinentes mediante as cautelas de 

estilo.

 2 – PROCEDA-SE o desapensamento deste feito.

3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 106141 Nr: 323-03.2016.811.0021

 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: Dario Rodrigues Salazar - ME (Transportes Fluviais 

Salazar)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Fornero Belfort Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anselmo Darolt Salazar - 

OAB:OAB/MS 13.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Não havendo outras preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVASResolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se o seguinte ponto controvertido: A) o local exato da posse 

do requerente; Em que pese tenha a parte requerente manifestado às fls. 

130/131 requerendo que seja oficiada a Secretária de Patrimônio da União, 

reputa-se neste momento processual não necessária a prova em 

questão.Diante disso, INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem especificando as provas que entendem necessárias 

ao deslinde do feito. Após, decorrido o prazo acima, venham os autos 

CONCLUSOS para as devidas deliberações, sem prejuízo do julgamento 

antecipado conforme preconiza o artigo 335 do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2017.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 113752 Nr: 4585-93.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Adão Machado, JOÃO ADÃO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 113752

DESPACHO

1 – Em ligeira atenção à petição inicial e aos documentos que a instruem, 

reputa-se que a petição de fl. 38 não merece qualquer consideração.

2 – CERTIFIQUE-SE quanto a certidão proferida à fl. 39, na qual a parte 

requerida foi intimada ao pagamento das diligências e, caso não tenham 

sido recolhidas, impulsione-se o feito para nova intimação para 

recolhimento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo.

3 – Em seguida, CUMPRA-SE integralmente o despacho proferido à fl. 37.

4 – Não cumprido o item 1, CONCLUSOS.

Água Boa/MT, 03 de fevereiro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 19170 Nr: 2321-21.2007.811.0021

 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: Manoel Messias Cardoso dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:167924/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 19170

DECISÃO

1 – INTIME-SE a Fazenda Pública devedora na pessoa de seu 

representante judicial mediante remessa dos autos em carga para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, ex vi 

do artigo 535 do CPC1.

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, façam-se os autos 

CONCLUSOS para deliberações.

4 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Água Boa/MT, 03 de fevereiro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 19776 Nr: 2935-26.2007.811.0021

 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: Margarida das Graças da Silva Vila Nova

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:167924/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 19776

SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência do depósito do 

montante pela parte executada, conforme se verifica às fls. 149/150.

Por meio da petição de fls. 151/152 a parte credora formula pedido de 

levantamento dos valores depositados em consonância com o item 

2.13.3.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Tendo em vista os poderes outorgados no instrumento de mandato 

encartado à fl. 09 e com fulcro nos artigos 105 do CPC c/c item 2.13.3 da 

CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fls. 151/152 e, por conseguinte, 

autoriza a expedição do alvará na forma postulada.

 INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação na forma do item 

2.13.3.3 da CNGC1.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 03 de fevereiro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81206 Nr: 43-71.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Feliciana Chaves Valadares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Prado Lico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10.608/MT

 Código n. 81206

DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante da manifestação da exequente às fls. 87/92, com fundamento no 

art. 517, §1º c/c 528 e 911, parágrafo único, todos do CPC, EXPEÇA-SE 

certidão do teor da decisão inicial de pagamento para que a parte 

exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto 

judicial atinente à pensão alimentícia no montante descriminado.

 2 – Em tempo, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

DEFERE-SE o pedido da exequente (fl. 88) a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

3 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 4 – Tomadas as providências, INTIME-SE a parte exequente, para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento.

5 – Ainda, OFICIE-SE o Juízo deprecado para manifestar sobre o 

cumprimento e a devolução da carta precatória.

 6 – Em seguida, CONCLUSOS.

7 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 01º de fevereiro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95155 Nr: 3924-85.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oberides de Souza Silva, Ana Idalina Naves Martins 

Silva, Espólio de Leonidas de Oliveira Mota, Maria de Lourdes Carrijo Mota, 

José Joaquim Rodrigues, Espólio de Genoveva Rodrigues Pereira, Virgilina 

Pereira Albuquerque, Espólio de Daniel Condinho Filgueiras, Juliana Moura 

Vilela Filgueiras, Agropecuária Bonfim Ltda., Espólio de Adalberto Antonio 

da Silva, Birua Neves Amorim Silva, Espólio de Elmir de Sousa Martins, 

Orlandina Maria Arantes Martins, Espólio de Fernandes Rodrigues de 

Souza, Ademilson Pereira Souza, Joao Charlesdan Amorim Silva, Ana 

Maria Amorim Silva Costa, Maria de Fatima Amorim Silva, Elmir de Sousa 

Martins Junior, Gleides Arantes Martins, Patricia Arantes Rezende Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Augusto Ferreira de 

Lima - OAB:21413/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:OAB/MT 18603-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública com decisão transitada 

em julgado. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. 

Obrigatoriedade de liquidação da sentença genérica, devido à 

necessidade de apuração da titularidade da conta e existência de saldo 

positivo à época dos fatos. Impossibilidade de supressão da fase 

liquidatória e ajuizamento direto do cumprimento de sentença. Inadequação 

do pedido executório. Ausência de interesse processual. Conversão do 

procedimento de cumprimento de sentença (art. 475-J, CPC) para o de 

liquidação de sentença. Inadmissibilidade. Inteligência dos arts. 264 e 294 

do CPC. Anulação, de ofício, da execução ajuizada sem título líquido e 

certo (art. 586 e 618, I, CPC). Extinção do processo, nos termos dos arts. 

267, VI e 295, III, ambos do CPC, prejudicada a análise do agravo. (TJ-SP - 

AI: 20092954220148260000 SP 2009295-42.2014.8.26.0000, Relator: 

Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 27/08/2014, 38ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2014) (Destaque)III – 

DispositivoForte nos fundamentos acima, em relação aos demandantes 

que não possuem domicílio nesta Comarca de Água Boa/MT, este Juízo 

JULGA EXTINTO o processo sem a resolução do mérito, com fundamento 

no art. 485, inciso IV do CPC.Em arrimo ao princípio da causalidade, 

CONDENAM-SE os exequentes ao pagamento das custas e despesas 

processuais. No que tange aos honorários advocatícios, em atenção ao 

princípio da causalidade, bem como ao princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade, levando em consideração também à autonomia do 

litisconsórcio, CONDENA-SE os exequentes ao pagamento de verba 

honorária em favor do réu correspondente 10 % sobre o valor de cada 

prestação individualizada na forma pretendida nesta demanda. Além disso, 

PROCEDA-SE à devolução, em favor do executado, do numerário que se 

encontra depositado em juízo (fl. 422).Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias, 

mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 03 

de fevereiro de 2017.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101649 Nr: 3184-93.2015.811.0021

 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: Fabio Ribeiro Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:5308/A/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 3º, inciso V da Lei n. 8.009/1990, bem 

como na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, este Juízo 

JULGA IMPROCEDENTE o pedido formulado pelos autores na exordial. Em 

sintonia com o princípio da causalidade, CONDENAM-SE os autores ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil. No mais, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo.INTIME-SE.Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 

2017.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102766 Nr: 3908-97.2015.811.0021

 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: Lizete Aparecida Cristaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Rodrigues Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTINÊS RODRIGUES 

MACIEL - OAB:GO - 12292

 Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVASResolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos:A) Termo inicial 

da união estável;B) Partilha de bens;Antes de analisar a possibilidade de 

realizar a instrução probatória ou eventualmente o julgamento antecipado 

da pretensão, em observância ao que prevê o art. 694 do Código de 

Processo Civil1, cabível a designação de sessão de mediação com as 

partes visando à solução consensual do litígio atinente à partilha dos bens. 

1 – Sendo assim, este Juízo DESIGNA sessão de mediação para o dia 04 

de abril de 2017 às 13h00 (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC).2 – 

INTIMEM-SE as partes através de seus advogados, via DJE, para o 

comparecimento à audiência de mediação acima designada.3 – Após a 
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realização da audiência de mediação, sendo obtida ou não o resultado que 

deverá ser lavrado termo, certificando nos autos, REMETAM-SE os autos 

conclusos para analisar a necessidade de audiência instrutória ou 

prolação de sentença.4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 03 de fevereiro de 

2017.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 117832 Nr: 746-26.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacson Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de João Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro de Brito Lemes - 

OAB:30120/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 117832

DECISÃO

1 – 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.

2 – 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 CNGC1.

3 – 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.

4 – 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.

 5 – Às providências.

Água Boa/MT, 03 de fevereiro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 115013 Nr: 5457-11.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UdSL, DMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 Autos do Processo Código nº. 115013

Vistos, etc.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, aliado ao fato 

de que este magistrado subscritor estará convocado de acordo com a 

Portaria Conjunta 02-2017 CGJ, DESIGNO a oralidade anteriormente 

agendada para o dia 22 de março de 2017 às 14h00min (horário de 

Cuiabá/MT).

 2. PROMOVA a escrivania todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 03 de Fevereiro de 2017.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 111812 Nr: 3524-03.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinei Rodrigues Barbosa, Maria Jorja 

Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:13988/GO

 Autos do Processo Código nº. 111812

Vistos, etc.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, aliado ao fato 

de que este magistrado subscritor estará convocado de acordo com a 

Portaria Conjunta 02-2017 CGJ, DESIGNO a oralidade anteriormente 

agendada para o dia 21 de março de 2017 às 14h00min (horário de 

Cuiabá/MT).

 2. PROMOVA a escrivania todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 03 de Fevereiro de 2017.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 54986 Nr: 665-22.2013.811.0020

 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: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA 

LUZ - OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento ajuizou demanda 

em face de Sebastião Pereira da Silva, objetivando a busca e apreensão 

de veículo garvado com alienação fiduciária.

Recebida a inicial, foi concedida a liminar de busca, que não foi cumprida 

(fls. 24/25 e 36). Em nova tentativa de localização do demandado e do 

bem, aquele foi encontrado e disse que não tinha conhecimento do local 

onde o veículo estava, pois tinha vendido (61).

Intimado para impulsionar o feito, o autor quedou-se inerte (fl. 73).

É o relatório. Fundamento e Decido.

Diante do acima relatado, determino que os autos sejam encaminhados ao 

arquivo com baixa na taxa de congestionamento até impulso da parte 

interessada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 24725 Nr: 2250-85.2008.811.0020

 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: LUCIANA CAMARGOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMEZES 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos,

 Tendo em vista que já houve citação, deixo de analisar a (in)competência 

deste juízo para processar e julgar o feito.

Intime-se o polo ativo para, em 15 dias, comprovar o indeferimento 

administrativo do pedido, isso para analizar o interesse processual. O 

silêncio será interpretado como ausência do requerimento administrativo e 

acarretará a extinção do processo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva
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 Cod. Proc.: 65589 Nr: 2139-57.2015.811.0020

 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): SEBASTIANA BORGES DAVID, APARECIDO 

BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:13.577-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo de cinco dias, efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 75,00 (setenta 

e cinco reais), relativo ao cumprimento do mandado de execução (citação, 

penhora e avaliação). O valor deve ser depositado na conta corrente nº 

15.430-x, agência 0512-6, Banco do Brasil S/A, em nome do Fórum de Alto 

Araguaia, CNPJ nº 01.868.122/0001-67 e o comprovante do depósito deve 

ser juntado aos autos no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 68977 Nr: 265-03.2016.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS UNIÃO MATO GROSSO DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTUNES SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 Intimação do Advogado da parte requente para manifestar-se quanto a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 15, no prazo legal.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 53183 Nr: 2663-59.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA PERETTI D'AVILLA - 

OAB:OAB/PR 36.760, LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - 

OAB:OAB/199.431, THIAGO SALES PEREIRA - OAB:OAB/282.430

 Vistos,

 Petrobrás Distribuidora S.A ajuizou demanda em desfavor de All América 

Latina Logística Malha Norte S.A, todos qualificados nos autos.

Às fls. 193/201, as partes apresentaram acordo entabulado 

extrajudicialmente e pediram a homologação, bem como a extinção do 

feito.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Tendo em vista que a ação versa sobre direitos disponíveis, que as 

cláusulas da avença aparentam regularidade e que as partes foram 

devidamente representadas, HOMOLOGO a transação de fls. 193/201, 

para que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea 

“b” do NCPC, extingo o processo.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Com o trânsito em julgado (as partes desistiram do prazo recursal), 

expeça-se o necessário para o desbloqueio dos valores depositado no 

Banco do Brasil e arquive-se com as baixas necessárias.

 P.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59385 Nr: 2003-94.2014.811.0020

 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: LEANDRO FERREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANNA EMPREENDIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA., KARINA BASILIO GARCIA, KARLA BASILIO 

GARCIAS, REGINA FERREIRA LUCAS, TERCEIROS INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, ANTONIA CORREIA BALITE, MARIA RAQUEL DE 

AGUIAR, ANA LUCIA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONIL ARIVALDO LEONARDI 

JUNIOR - OAB:232963/SP, GIOVANI MARTINEZ DE OLIVEIRA - 

OAB:155.663/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto 

as correspondências devolvidas.

Alto Araguaia - MT, 30 de janeiro de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 64606 Nr: 1727-29.2015.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAEDS, VCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de demanda ajuizada pelo pai da infante V. C. M, que se 

encontrava sob os cuidados da tia materna, Srs. Dilza Aparecida Elias da 

Silva.

 Após a realização de estudos, o magistrado contemporâneo ao 

ajuizamento da demanda deferiu os pedidos liminares de busca da criança 

e de guarda provisória. A decisão foi cumprida em setembro de 2016.

A requerida agravou a decisão, tendo o Tribunal de Justiça suspendido a 

decisão liminar, também em setembro de 2016.

O juiz que me antecedeu entendeu que eram necessários esclarecimentos 

acerca da decisão “ad quem” que, na parte dispositiva, suspendeu os 

efeitos da liminar, entretanto, constou que a guarda ficaria com “a 

agravada”.

 Aportou aos autos a decisão de mérito do agravo, que reformou a 

decisão objurgada.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 1- DETERMINO O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, devendo a secretaria providenciar o necessário para que a 

requerida acompanhe o(a) oficial(a) de justiça no cumprimento da decisão.

2 - Para regularizar a situação fática, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DO 

TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA em favor da demandada, tacitamente 

concedida pelo órgão superior ao determinar que a Senhora Dilza 

Aparecida Elias da Silva continue zelando da sobrinha, com quem tem 

contato a muito tempo.

3 – INTIMEM-SE os envolvidos para, em 10 dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir. O silêncio acarretará o imediato julgamento dos 

pedidos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 27805 Nr: 2292-03.2009.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido e suspendo o processo por 60 (sessenta) dias.

 Decorrido o lapso temporal acima, intime-se para andamento ao feito em 

até 30 dias, sob pena de arquivamento.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 7389 Nr: 1747-74.2002.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Determino a suspensão do feito em razão do valor da dívida. Proceda-se 

na forma ditada pela CNGC.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 30362 Nr: 1048-05.2010.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CORRÊA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

Procurador - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Determino a suspensão do feito em razão do valor da dívida. Proceda-se 

na forma ditada pela CNGC.

 Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 23648 Nr: 1181-18.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLVIO VASQUES DE SOUZA, GLADYS 

COSTA DUARTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE MARQUES RACHE - 

OAB:32487/RS, MAURICIO AYRES RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16.579/GO

 Vistos.

1. Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, e diante do efeito 

modificativo que eventual acolhimento dos presentes embargos pode 

causar, vista à parte embargada, pelo prazo de 05 (cinco) dias, com 

escopo de colher as contrarrazões recursais (artigo 1.023, §2º, do 

CPC/2015).

 2. Findado o prazo encimado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem, conforme Provimento 011/2011/CGJ.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 21 de janeiro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 26638 Nr: 1058-83.2009.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante dos depósitos efetuados pelo executado (fls. 91/92) em conta 

remunerada e individualizada por beneficiário, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento da quantia depositada em favor da parte exeqüente e do(a) 

advogado(a).

 2. INTIME-SE.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de janeiro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 10189 Nr: 141-40.2004.811.0020

 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: ERNA PENNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 

APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833-MT

 Vistos.

1. Diante dos depósitos efetuados pelo executado (fls. 204/205) em conta 

remunerada e individualizada por beneficiário, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento da quantia depositada em favor da parte exeqüente e do(a) 

advogado(a).

 2. INTIME-SE.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de janeiro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33329 Nr: 868-52.2011.811.0020

 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: CLOTILDES MARIA CAVACANTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYNER CARVALHO MEDEIROS - 

OAB:14.779-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

parcialmente reformada. Desta forma, dê ciência às partes.

2. Se nada for pleiteado pela parte interessada, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante anotações e baixas de estilo conforme CNGC/MT.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de janeiro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64563 Nr: 1709-08.2015.811.0020

 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): ROSALVO CELESTINO JUNIOR, W. ELIAS DE 

RESENDE - EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:18790/O, Nelson Chapiqui Junior - OAB:167.564

 Autos do Processo de Código nº. 64563.

Vistos.

1. Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado pela 
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empresa W. ELIAS DE RESENDE – EIRELI-EPP, a qual teve carga de 

madeira apreendida, conforme TCO instaurado para apurar a prática, em 

tese, do delito tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 (fls. 

45/51).

2. Aportou aos autos decisão de mérito proferida no Mandado de 

Segurança impetrado pela parte autora (fls. 91/95).

3. Aduz a requerente, em síntese, que existe dúvida acerca da essência 

da madeira apreendida, sendo necessária a realização de perícia para 

sanar a mencionada dúvida, com a posterior restituição da madeira 

apreendida à autora do fato.

4. Pugna liminarmente pela suspensão da decisão que decretou o 

perdimento da madeira apreendida, no entanto, mencionado pleito perdeu o 

objeto, face o acordão de fls. 91/95, por meio do qual foi determinada a 

suspensão dos produtos apreendidos.

5. O Ministério Público, às fls. 64/68, se manifestou pelo indeferimento da 

restituição da madeira apreendida, sob o argumento de que a referida 

empresa “não apresentou nenhum elemento de convicção apto a derrubar 

as presunções de legitimidade e de veracidade do auto de inspeção 

supramencionado, cujo conteúdo lastreia o auto de apreensão das 

referidas madeiras”.

6. Pelo que consta dos autos verifico que a apreensão da madeira ocorreu 

em virtude de haver divergência na espécie entre o produto transportado 

com aquele declarado na Guia Florestal e a Nota Fiscal Eletrônica.

7. No entanto, com o escopo de dirimir qualquer dúvida acerca da 

regularidade do mencionado transporte, DEFIRO a produção de perícia e 

análise da madeira apreendida.

8. Por conseguinte, NOMEIO como perito do Juízo, independentemente de 

compromisso o Sr. MURILLO ALVES MOREIRA, Engenheiro Florestal, 

atuante nesta Comarca, com endereço a Rua Guilherme Gonçalves Berigo, 

nº 585, Bairro Gabiroba, Alto Araguaia-MT, CEP 78780-000, Telefone 

Celular: (65) 9949-5598, e-mail: murillo@florestal.eng.br, devendo o 

mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia necessária, bem como para indicar data e horário para 

concretização desta.

9. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, 

a contar da efetivação da avaliação encimada.

10. INTIMEM-SE as partes da nomeação do perito e para que no prazo de 

05 (cinco) dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos (artigo 

465, §1º, incisos II e III, do CPC/2015).

11. Após a apresentação dos quesitos pelas partes (incisos II e III do §1º 

do artigo 465 do CPC/2015), REMETA-SE cópia dos mesmos ao(à) 

perito(a), a fim de que tome conhecimento destes e indique os honorários 

em 05 (cinco) dias.

12. Assim também, depois de indicados os honorários, INTIME-SE o 

advogado constituído pela autora do fato, a fim de que depositem a quantia 

correspondente aos mesmos na Conta Única Judiciária, devendo ser 

liberado ao(à) perito(a) apenas 50% (cinqüenta por cento) do valor antes 

da realização da perícia em questão, fazendo constar da intimação que o 

exame pericial em comento realizar-se-á apenas mediante a efetivação de 

tal depósito.

13. INTIMEM-SE as partes da data da realização da perícia.

14. Com a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazo do parágrafo único do artigo 477, §1º do CPC/2015.

15. Após, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante correta triagem.

16. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 4 de novembro de 2016.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56333 Nr: 2093-39.2013.811.0020

 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): DYANGO FOLE BERNARDI, INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS VALE VERDE LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A

 14. JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos autores do fato DYANGO FOLE 

BERNARDI e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS VALE VERDE LTDA 

EPP.15. DEFIRO o pedido de fls. 161, contudo, anteriormente à nomeação 

de contador para a análise da prestação de contas, EXPEÇA-SE ofício 

para a sede do Conselho de classe dos contadores do Estado de Mato 

Grosso, para que indique profissional deste Município para o exercício de 

mencionada função, no prazo de 10 (dez) dias.16. Isenção legal de custas 

e despesas processuais nos termos da norma 2.3.14 da CNGC/MT.17. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 23 de janeiro de 2017.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 94612 Nr: 4179-82.2014.811.0008

 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 KEURE DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para apresentar Impugnação à Contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 115245 Nr: 4886-79.2016.811.0008

 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: JOÃO ANTONIO MARSENOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo legal manifestar-se quanto a 

juntada do Laudo Pericial de fls.31/34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 53471 Nr: 4221-39.2011.811.0008

 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: ADEMIRSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora devidamente intimada 

através do DJE 9862 disponibilizado em 16/09/2016 e publicado em 

21/09/2016, deixou decorrer o prazo para apresentação do requerimento 

administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49598 Nr: 1035-08.2011.811.0008

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NILTON DE MACEDO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 226 de 433



 Vistos etc.

 JOSÉ NILTON DE MACEDO DE ALENCAR, qualificado na inicial, 

apresentou Exceção de Incompetência na ação de reintegração de posse 

movida por BANCO DIBENS LEASING S/A. Alega que o excepto já havia 

ajuizado ação de reintegração de posse contra o excipiente, tendo como 

objeto a reintegração de posse do veículo financiamento através do 

contrato de arrendamento mercantil n. 000000012133329, com decisão 

favorável ao excipiente concedendo-lhe o direito de permanecer na posse 

do veículo.

 Citado, o excepto deixou de manifestar-se nos autos.

 Verifica-se às fls. 10/13, que o excipiente obteve junto ao Juízo da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra decisão favorável, 

concedendo-lhe o direito de permanecer na posse do veículo objeto do 

contrato de financiamento n. 000000012133329.

Com efeito, em que pese o excipiente devidamente citado não ter 

apresentada nenhuma manifestação nos autos, fato é que houve pedido 

de desistência formulado pelo excepto da ação principal.

 Dessa feita, tendo sido acolhido o pedido de desistência da ação 

principal, a presente exceção deve ser julgada extinta em razão da perda 

do seu objeto.

 Diante do exposto, julgo extinta a presente Exceção de Incompetência 

apresentada por JOSÉ NILTON DE MACEDO DE ALENCAR, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas do incidente pelo excepto. Deixo de condená-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, incabíveis em incidentes da espécie, mero 

desdobramento da ação principal (apenas autuada em apenso para evitar 

tumulto processual), em cujo desfecho haverá o arbitramento de verba 

sucumbencial.

Preclusa a presente decisão, certifique-se o seu resultado nos autos 

principais, instruindo-o com cópia.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81989 Nr: 3711-89.2012.811.0008

 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: OSIEL GONZAGA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e, via de 

consequência, reconheço a INEXIGIBILIDADE do valor de R$ 8.973,88 (oito 

mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) pago a 

título de auxílio-doença na ação declaratória de inexistência de débito 

movida por OSIEL GONZAGA DE CASTRO em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos dos artigos 487, inc. I 

e 490, do Código de Processo Civil, confirmando a decisão que antecipou 

os efeitos da tutela nos autos. Torno em definitiva a decisão de fls. 35/38 

que antecipou os efeitos da tutela. Em razão da sucumbência, condeno a 

Autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, inc. III e IV do Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

a Autarquia em custas e despesas processuais em razão do contido no 

artigo 8º, § 1º, da Lei n. 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 27 de julho de 2016.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94611 Nr: 4178-97.2014.811.0008

 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: ELENICE MARTINS DA SILV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16.261-0, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Uma vez certificada a tempestividade do recurso através da certidão de 

fls. 249, RECEBO a apelação de fls. 90/124, eis que preenchidos os 

requisitos do artigo 1.010 do NCPC.

 Intime-se a parte recorrida para que no prazo de 15 (quinze) dias oferte 

às contrarrazões recursais (art. 1.010, § 1º do NCPC).

 Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92113 Nr: 2224-16.2014.811.0008

 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: SANSÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por SANSÃO MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA. em face de RONALDO FERREIRA DA SILVA, em que 

a autora sustenta, em suma, que o requerido realizou aquisição de 

materiais relacionados à construção.

 Ocorre que o réu não adimpliu parte das mensalidades, razão pela qual a 

autora pretende condena-la ao pagamento de R$ 4.440,43 (quatro mil, 

quatrocentos e quarenta e quarenta e três centavos).

Regularmente citada, a requerida não contestou o pedido (fls. 49).

 Vieram documentos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Julgo antecipadamente a lide, na forma do artigo 355, II, do Código de 

Processo Civil.

 O art. 246, I, do CPC, admite, expressamente, a citação pelo Correio. 

Aliás, a Justiça do Trabalho, há muitos anos, já admite o correio como meio 

ordinário de comunicação de atos processuais e não admite 

questionamentos supérfluos.

Nesse particular, a carta de citação foi entregue diretamente ao requerido, 

com mostra o AR de p. 49vº, sendo, portanto, válida sua citação.

Quanto ao pedido, é procedente.

 A ausência de contestação da ré faz com que se presumam verdadeiros 

os fatos narrados na inicial, o que autoriza o acolhimento do pedido na sua 

integralidade (art. 344, CPC). Somada à presunção de veracidade, tem-se 

que a prova documental confirma as alegações deduzidas na preambular.

Ademais, não há prova do pagamento do débito descrito na inicial, tudo a 

autorizar o acolhimento do pedido na sua integralidade.

Ante o exposto, ACOLHO o pedido, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré a pagar 

à autora a quantia de R$ 4.440,43 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e 

quarenta e três centavos), arbitrando juros legais de mora a partir da 

citação à monta de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada 

vencimento.

 Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela ré, estes 

fixados em R$ 10% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos 

do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 92113 Nr: 2224-16.2014.811.0008

 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: SANSÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte autora, a fim de que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 
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Justiça, no valor de R$ 23,42 (vinte e três reais e quarenta e dois 

centavos), na conta corrente n. 28.631-1, agência 0832-X, Banco do 

Brasil S/A, Diretoria do Fórum, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 90523 Nr: 826-34.2014.811.0008

 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: EUNICE MEIATO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o INSS para manifestar sobre o laudo 

de fls. 71/75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105821 Nr: 5379-90.2015.811.0008

 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: SERVULO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em não havendo interesse na audiência, intimem-se as partes para que 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, esclarecendo quais os fatos 

juridicamente relevante que por meio de cada modalidade indicada 

pretendem demonstrar, sob pena de indeferimento e preclusão (art. 370, 

do CPC), sem prejuízo do julgamento conforme o estado do processo (art. 

354 do CPC).

 2. Após a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para 

deliberação.

 Intimem-se

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105016 Nr: 4836-87.2015.811.0008

 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: FELIPE ANDRE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação para Concessão de Benefício Auxílio Acidente 

Previdenciário proposta por Felipe André da Silva Pereira em face do 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), todos devidamente 

qualificados.

Às fls. 27, foi proferida decisão determinando a intimação da parte autora 

para que no prazo de 10 (dez) dias promovesse o andamento do feito, 

sob pena de extinção, e às fls. 29, consta certidão informado que apesar 

de devidamente intimado para promover o andamento do feito, o autor 

quedou-se inerte.

 Desta feita, decorrido o prazo, sem manifestação da parte autora – que 

não promoveu ato e/ou diligência que lhe competia, entendo que é 

impossível o prosseguimento do feito, sendo sua extinção, por abandono 

da causa, medida que se impõe.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTO o processo em epígrafe SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Isento de custas e despesas processuais.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

necessárias.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 21406 Nr: 1389-43.2005.811.0008

 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: JOSE MIESE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779

 Vistos etc.

Tendo em vista notícia de falecimento do exequente, DEFIRO o pedido de 

suspensão do presente feito, formulado pela parte requerida às fls. 120 e 

por esta razão SUSPENDO o referido processo pelo prazo de 60 

(sessenta) dias.

 Desta feita, intime-se o advogado do autor para que proceda com a 

habilitação do espólio ou herdeiros para o prosseguimento do processo, 

no prazo assinalado.

Feita a habilitação, cumpra-se a determinação de fls. 177.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 116247 Nr: 5538-96.2016.811.0008

 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 REGINA ALVES NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a perícia será realizada no dia 07/03/2017- terça-feira no 

horário das 14:00h às 16:00h, conforme informações as fls.70.

Barra do Bugres - MT,3 de fevereiro de 2017.

Gisela A. Dorado- Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 82089 Nr: 3778-54.2012.811.0008

 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: THIAGO CAMILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a perícia será realizada no dia 07/03/2017- terça-feira no 

horário das 14:00h às 16:00h, conforme informações as fls.104.

Barra do Bugres - MT,3 de fevereiro de 2017.

Gisela A. Dorado- Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 54079 Nr: 285-69.2012.811.0008

 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: LINDALVA ANA DE SANTANA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a perícia será realizada no dia 07/03/2017- terça-feira no 

horário das 14:00h às 16:00h, conforme informações as fls.101.

Barra do Bugres - MT,3 de fevereiro de 2017.

Gisela A. Dorado- Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 42400 Nr: 2487-24.2009.811.0008

 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): JOÃO CARLOS SALUSTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT. 16.864 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a tomar conhecimento da parte final da r. 

sentença que segue transcrita...ANTE O EXPOSTO e o mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, julgando 

extinto o feito com resolução de mérito nos termos do art.487, I, do CPC e 

DECLARO a rescisão do contrato firmado entre as partes e, ratificando a 

liminar concedida às fls. 23/26, torno definitiva a propriedade e posse 

exclusiva ao autor do automóvel mencionado na inicial, estando, ademais, 

autorizado o autor a vender o veículo a terceiros, com devolução de 

eventual saldo ao requerido, nos termos do art. 2º do Decreto-lei nº 

911/69.Tendo decaído da integralidade do pedido, arcará o requerido como 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes ora fixados em 10% sobre o valor atribuído ação, nos termos do 

artigo 85, § 8 º do Código de Processo Civil, observado o disposto no 

art.98, parágrafo terceiro no NCPC, diante da gratuidade aqui concedida 

ao requerido, que foi representado por curador especial.

P.R.I.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 89628 Nr: 5335-42.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SEVERO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão consubstanciada em contrato 

de financiamento com alienação fiduciária em garantia de veículo 

automóvel.

 À fl. 41 dos autos, a parte autora apresentou requerimento de desistência 

da ação.

 O Código de Processo Civil autoriza em seu art. 267, VIII o autor da 

demanda em ato unilateral, abrir mão do processo como meio de solução 

do litígio, antes da abertura do contraditório.

“In casu”, verifica-se que a parte Requerida ainda não foi citada.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito nos termos do art. 267, VIII do Código de Processo Civil, face o 

pedido expresso de desistência da demanda pela parte autora.

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

Barra do Bugres/MT, 10 de fevereiro de 2016.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 115686 Nr: 5178-64.2016.811.0008

 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: José Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE JUSTINO DA SILVIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Vistos.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nos termos do art. 256, II, do NCPC, será procedida a citação por edital 

quando, dentre outros, for incerto o lugar em que se encontra o citando. 

Todavia, assim será considerado, se restarem infrutíferas todas as 

tentativas para sua localização, inclusive, realizadas tentativas por 

requisição do juízo aos setores públicos, conforme determina o parágrafo 

3º, do citado artigo do NCPC.

Posto isto, ante as declarações da inicial, defiro pedido consistente na 

pesquisa de endereço do requerido por meio do sistema SIEL.

Realizada a pesquisa, em caso de resultado positivo, proceda-se a 

tentativa de citação do executado, para, querendo, apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, do NCPC.

Restando infrutífera, proceda-se a citação do executado por edital, 

conforme requerido.

Às providências. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 108206 Nr: 694-06.2016.811.0008

 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: VICENTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHA RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos dispositivos legais citados, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e DECRETO O DIVÓRCIO DE VICENTE DA 

COSTA e AGOSTINHA RIBEIRO DA COSTA, ambos qualificados nos autos. 

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas, face a gratuidade da justiça.Certificado o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório competente. 

Dispensado o registro.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 107892 Nr: 465-46.2016.811.0008

 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: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO GONCALVES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 60/61 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 102787 Nr: 3368-88.2015.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hur - Carlos Santos França - 

OAB:22850/O

 Vistos.

Vista à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 103915 Nr: 4078-11.2015.811.0008

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO GREGÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT, Michele Beutinger de Mattos - OAB:9122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 37.

Intime-se o inventariante para regularizar o processo no prazo de 30 

(trinta) dias.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 92823 Nr: 2760-27.2014.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEIR ALVES DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAUDEIR ALVES DE LARA, Cpf: 

79998119120, Filiação: Edileuza Alves de Mato Lara, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(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: 18/06/2014.

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

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES em face de LAUDEIR 

ALVES DE LARA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

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

Ativa: 799.981.191-20/2014.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.694,40

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 38505 Nr: 700-57.2009.811.0008

 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 DO 

ADOLECENTE DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN BRUNO NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAN BRUNO NUNES DE SOUZA, 

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: Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos 

supracitados, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e condeno o 

requerido ALAN BRUNO NUNES DE SOUZA como incurso na infração 

administrativa prevista no artigo 249 do ECA, aplicando-lhe multa no valor 

03 (três) salários de referência, a ser destinado ao Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente.Dispensado o registro. 

Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 25 de janeiro de 

2016.Melissa de Lima AraújoJuíza 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, Marcos de Magalhães 

Santos, digitei.

Barra do Bugres, 02 de fevereiro de 2017

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 38933 Nr: 956-97.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN BRUNO NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAN BRUNO NUNES DE SOUZA, 

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: Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial, 

JULGO PROCEDENTE a Representação de fls. 05 e aplico ao proprietário 

do fliperama, Sr. ALAN BRUNO NUNES DE SOUZA a penalidade 

administrativa consistente no pagamento da multa no de 03 (três) salários 

mínimos, importância a ser recolhida na conta do Fundo gerido pelo 

Conselho dos Direitos e Adolescentes do Município de Barra do Bugres - 

MT, devendo ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

trânsito em julgado desta sentença, sob pena de execução nos termos do 

§ 1º do artigo 214, da Lei 8.069/90 - ECA.Isento de custas.P. I. e 

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, 02 de fevereiro de 2017

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 90988 Nr: 1228-18.2014.811.0008

 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: C.C.C.L.A.A SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSDEMAR ASSAD JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUSDEMAR ASSAD JUNIOR, Cpf: 

83143750120, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 23.050,67 (Vinte e tres 

mil e cinquenta reais e sessenta e sete centavos) especificado na petição 

inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 
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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.

Resumo da  In i c i a l :  Re fe rênc ia :  A u t o s  n . º  9 0 9 8 8  – 

(1228-18.2014.811.0008) Cite-se a parte ré para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o débito ou apresente embargos, previstos no art. 

1.102-c do Código de Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial. No mandado deverá constar que, caso 

haja cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta de custas e 

honorários advocatícios (art. 1.102-c, § 1º, Código de Processo Civil). 

Conste ainda que, se não houver pagamento e nem forem oferecidos 

embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, convertendo-se o mandado de citação em mandado executivo. 

Desentranhem-se os documentos de fls. 67/70, eis que se trata da 

contrafé. Cumpra-se, servindo este de Mandado.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fls. 85, 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 2 (dois) URH, 

conforme tabela de honorários da OAB.Decorrido o prazo da citação, 

intime-se a curadora para apresentar contestação.Às providencias. 

Cumpra-se.

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, Marcos de Magalhães 

Santos, digitei.

Barra do Bugres, 02 de fevereiro de 2017

Rosana Gimenez Gatto Sansão Escrevente Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 16369 Nr: 1732-73.2004.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO OLEGARIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIO OLEGARIO DE SOUZA, Cpf: 

65107527191, Rg: 729.903-6, Filiação: Durval Olegário de Souza e de 

Darci de Paula de Souza, data de nascimento: 21/07/1968, brasileiro(a), 

natural de Andreária-SP, solteiro(a), motorista. 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: 31/08/2004.

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

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT em face de SILVIO OLEGARIO DE 

SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXCUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0/0.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 10.374,72

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 82466 Nr: 4181-23.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA DOS PASSOS DUARTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA CLAUDIA DOS PASSOS DUARTE - 

ME, CNPJ: 05623104000176. 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: 09/11/2012.

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

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de ANA CLAUDIA DOS PASSOS 

DUARTE - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

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

Ativa: 968/2011.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 49.207,34

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 81586 Nr: 3271-93.2012.811.0008

 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: AMEZINA EIGINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:MATR-2251908

 Vistos.

Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade de 

Trabalhador Rural proposta por AMEZINA EIGINA DE LIMA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Analisando os autos, verifico inicialmente ser improvável a obtenção de 

conciliação, até porque as partes não se manifestaram neste sentido.

Não havendo mais preliminares a serem analisadas, dou o feito por 

SANEADO.

Defiro a produção de provas testemunhais, depoimento pessoal das 

partes, bem como a juntada de outros documentos para o esclarecimento 

e deslinde da questão.

 Designo audiência de instrução para o dia 18 de maio de 2017, às 13h.

Intimem-se as partes para que apresentem rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, §4º, CPC), o qual deverá obedecer aos 

requisitos do art. 450, do CPC.

Caberá ao advogado da parte intimar a(s) testemunha (as) por ele 

arrolada (as) do dia, hora e local da audiência designada (art. 455, caput, 

CPC), por meio de carta com aviso de recebimento, devendo juntar aos 

autos cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência (art. 455, §1º, CPC).

A inércia da realização da intimação nos moldes dispostos acima importa 

desistência da inquirição da testemunha (art. 455, §3º, CPC)

O advogado também poderá se comprometer a levar a testemunha à 

audiência independentemente da intimação, sendo que, caso a testemunha 

não compareça, será presumida a desistência de sua inquirição (art. 455, 

§2º, NCPC).

A intimação da testemunha pela via judicial, somente se poderá ser 

requerida quando configurada alguma das hipóteses previstas nos incisos 

do §4º do art. 455, do CPC.
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Considerando que a parte requerida é representada judicialmente pela 

advocacia pública, sua intimação será pessoal, por meio de carga, 

remessa ou meio eletrônico, conforme dispõe o art. 183, §1º, do CPC.

Às providências. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 97817 Nr: 329-83.2015.811.0008

 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: ANTONIO SAMPAIO RODRIGUES, IVANDERLEI PESSA 

SANTANA, IVONEIDE PESSA SANTANA, AROILDES PESSA RODRIGUES, 

AIRTON SANTANA RODRIGUES, IVAN PESSA SANTANA, Marcia Eva de 

Oliveira Rodrigues, MAURO FRANCISCO SANTANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIPES PORTELA PESSA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo da avaliação do bem imóvel do espólio, colha-se 

manifestação do representante do Ministério Público acerca do pedido de 

alvará judicial para levantamento dos valores em dinheiro pelo espólio, 

assegurando o valor da herdeira incapaz.

Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 83758 Nr: 486-27.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Vistos.

Ante o pagamento dos honorários periciais, intime-se o perito para que dê 

início da perícia.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 113128 Nr: 3527-94.2016.811.0008

 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: EDSON WALTER CAVALARI -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL V. S. BURNEIRO - 

OAB:6797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu procurador 

para requerer o que for de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 14688 Nr: 291-57.2004.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827-MT

 Vistos.

Trata-se de Medida Cautelar de Busca e Apreensão manejado por JEAN 

CARLOS CZEKAY ALEIXO em face de LUIZ ALFREDO PACHECO, todos 

qualificados nos autos.

O feito seguiu seu trâmite normal, até que às fls. 240, foi determinado ao 

autor que se manifesta-se no autos, no entanto mesmo intimado 

permaneceu inerte.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Depreende-se dos autos que a parte devidamente intimada para promover 

os atos que lhe competiam manteve-se inerte.

Considerando o fato de que o requerente não manifestou seu interesse 

nos autos, a extinção é medida que se impõe, consoante à regra do art. 

485, III, do Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligencias que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor.

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas, eis que inexigível o reexame necessário.

Considerando a escassez de servidores na Secretaria da 2ª Vara desta 

Comarca, o que tem dificultado o cumprimento de diversas ordens 

emanadas deste Juízo, bem como em razão do número elevado de 

processos aguardando cumprimento, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2012, serve a presente como mandado.

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50026 Nr: 1346-96.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para querendo, manifestar-se quanto à 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 99140 Nr: 1147-35.2015.811.0008

 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): LUIZ CARLOS MALDONADO FOLHA - ME, LUIZ 

CARLOS MALDONATO FOLHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão retro, INTIME o exequente, para requerer o que for de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 115059 Nr: 4781-05.2016.811.0008

 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.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA ONOFRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (Instituição Financeira), 

em face de DEBORA ONOFRE DA SILVA, ambos qualificados nos autos.

Com a inicial, juntou os documentos de fls. 08/36.

Deferida a liminar pretendida e determinada a citação da parte devedora 

(fls. 37/37-v).

Às fls. 38, a parte autora informou seu fiel depositário para que 

procedesse a remoção do veículo (fls. 38).

Não foi possível proceder à apreensão do veículo (fls. 43).

Às fls. 44, o autor informou que foi entabulado acordo entre as partes e 

que este foi cumprido pela requerida através de pagamento por boleto, 

pugnou pelo desbloqueio do bem objeto da presente ação junto ao sistema 

RENAJUD e por fim, requereu a extinção do feito, em razão da quitação da 

dívida.

A parte autora requereu a juntada do comprovante de custas referente ao 

pagamento do Sr. Oficial de Justiça (fls. 46).

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que houve a quitação do débito pela 

parte executada, razão pela qual esta ação de execução deve ser extinta.

Diante de tais considerações, o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil estabelece que a execução deve ser extinta quando o 

devedor satisfizer a obrigação, o que efetivamente ocorreu no presente 

caso, conforme petição de fls. 44.

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e Honorários, pela parte executada conforme descrito às fls. 44.

Certificado o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 14777 Nr: 358-22.2004.811.0008

 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: LUIZ ALFREDO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS CZEKAY ALEIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Vistos.

Certifique-se o transito em julgado, desapense e arquivem-se com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51396 Nr: 2146-27.2011.811.0008

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO NOVAIS FILHO, DINORÁ CIRILO DE 

FRANÇA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO ROSARIO FUSCO 

PESSOA DE OLIVEIRA - OAB:7669-DF, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261, PAULO VINICUIS SILVA GORAIB - OAB:158.029, 

RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÂMARIS ALVES CHAVES - 

OAB:12377-A

 Proceder a intimação dos advogados das partes acerca da pericia que foi 

agendada para o dia 21 de março de 2017, às 8:00 horas, devenso 

comparecer na Escrivania da 2ªVara Cível da Comarca de Barra do 

Bugres/MT, para início da perícia. Após, ocorrerá o deslocamento da 

equipe técnica até a propriedade do Sr. Olavo Novais da Silva, que 

aproximadamente 15Km de Barra do Bugres/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 83398 Nr: 275-88.2013.811.0008

 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: MARTINHA LAURA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciente o r. acórdão.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 88725 Nr: 4476-26.2013.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO- FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP, Luciane Maria Vollmer - OAB:14540/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar-se quanto ao requerimento de fls. 

170/182.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 759 Nr: 227-91.1997.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA., LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA, LUIZA ALENCAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:18842/A, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fls. 213, eis que, já houve penhora de bens nos 

autos, conforme se verifica as fls. 50/51.

Sendo assim, intime-se o exequente para manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 96071 Nr: 5262-36.2014.811.0008

 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: OSNI DELLA GIUSTINA, NIDIA RODRIGUES SILVA, LUIZ 

GOMES DE OLIVEIRA, NILZA DAS GRAÇAS RODRIGUES TORRES, Marta 

Rodrigues, JOEL GOMES, JOSE ELISIO DE SALES ABRANTES, MUJACY 

PEREIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO BALBINO BARBOSA, AGOSTINHO 

DEMARCHI, MARIA MARLENE JACINTO TOFANELLI, WALDOMIRO DOS 

SANTOS, JOSE DOMINGOS TURKOT, TOMISTOCLES FERREIRA LEITE, 

ARLETE DE SOUZA OLIVEIRA, ZORILDA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 
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OAB:10.621/MT, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA PALHARES 

BASILIO - OAB:74802-RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235-RJ

 Vistos.

Considerando a informação do requerido que não tem interesse na 

audiência de conciliação, proceda-se a secretaria, com baixas 

necessárias quanto ao cancelamento da audiência.

Intime-se a parte autora.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 95068 Nr: 4560-90.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido.

Suspendo o feito de pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 

1º do CPC.

Decorrido o prazo, intime-se o autor para manifestar-se.

Às providencias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 113782 Nr: 3957-46.2016.811.0008

 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: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Vistos.

Cite-se o requerido para apresentar contestação nos casos e formas 

previstas no artigo 335 do CPC.

Cite-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 10259 Nr: 901-93.2002.811.0008

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA OURO FINO LTDA, VANIA 

MARIA FERREIRA CARAM, ADRIANA FERREIRA CARAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14848, CLEBES LEMES ALMECER - OAB:11.378, 

GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350, ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, 

LEANDRO TAVARES BARROS - OAB:15.367, LUCIANA SIQUEIRA - 

OAB:7832, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, MARCILENE PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:14.232, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O

 Vistos.

Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 523 e seguintes do CPC, intime-se o requerido para que 

pague o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária e 

incidência de honorários advocatícios, os quais já os fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, vez que devidos pelo que preceitua o 

arts. 537 do CPC, respectivamente.

Intime-se.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52655 Nr: 3407-27.2011.811.0008

 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: OXIGENIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO E TRANSPORTADORA 

MARIANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIÉGAS - OAB:9502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:MT-17.378

 Vistos.

Intime-se o patrono do requerido pra assinar a transação de fls. 236/231, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 80588 Nr: 2207-48.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE ALMEIDA ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 19362

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

 Rodrigo de Almeida Santos, através da DPE, manejou embargos de 

declaração alegando contradição na sentença deste Juízo ao fundamento 

de que o valor pago a título de fiança deverá ser restituído ao acusado eis 

que fora absolvido do fato imputado descrito na exordial acusatória (fls. 

61/2).

Em seguida, o Juízo determinou a intimação da DPE para apresentar dados 

bancários do acusado (fl. 63).

Instada a se manifestar, a DPE informou que não foi possível entrar em 

contato com o acusado, requerendo sua intimação pelas vias ordinárias 

(fl. 65-verso).

O acusado se manifestou nos autos através de Defesa Constituída (fl. 

69).

II –

 Conhece-se por tempestivo (CPP, art. 382).

O acusado informou a conta de sua Advogada para o deposito, qual seja, 

agência: 0832-x, c/c:42.949-x, Banco do Brasil, Tatiane de Almeida 

Araújo, CPF: 012.934.811-22 (fl. 69).

Sabido que o juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

Aqui, os embargos são procedentes.

Com efeito, verifica-se que a sentença foi contraditória ao determinar o 

levantamento do valor pago a título de fiança em favor do Conselho da 

Comunidade de Barra do Bugres/MT.

Posto isso, retifica-se a parte dispositiva da sentença para constar: O 

valor recolhido a título de fiança será restituído ao acusado, nos termos do 

art. 337 do CPP.

Ademais, ficam inalterados todos os demais termos e disposições da 
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sentença proferida nos autos.

III –

Expeça-se o necessário para a liberação do valor em favor do acusado, 

agência: 0832-x, c/c:42.949-x, Banco do Brasil em nome de Tatiane de 

Almeida Araújo, CPF: 012.934.811-22.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 43257 Nr: 3245-03.2009.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ISAURI DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 Autos: 3245-03.2009.811.0008 - Código: 43257

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Homologa-se a desistência da oitiva das testemunhas Luíza Costa de 

Jesus e Jaqueline de Lara Bispo, como postulado pelo MPE (fl. 121).

Em continuidade da audiência realizada às fls. 119/120, designa-se o dia 

20 de setembro de 2017, às 16:30 horas, para a oitiva da testemunha Marli 

da Costa Silva e o interrogatório do acusado.

Desde já, defere-se a expedição de mandado coercitivo em face da 

testemunha Marli da Costa (CPP, art. 201, §1°).

 Expeça-se carta precatória à Comarca de Nova Mutum/MT para oitiva da 

testemunha Michele de Assunção Maia, observando o endereço de fl. 121.

Vale ressaltar que, a expedição da precatória não suspende a instrução 

criminal, sendo que, findo o prazo marcado, o julgamento pode ser 

realizado e, que uma vez devolvida à precatória, será juntada aos autos, a 

qualquer tempo , conforme §§ 1° e 2° do art. 222 do CPP.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 02 de fevereiro de 2017.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 101449 Nr: 2547-84.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDUINO LIDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:16482, MARCIO SOARES MOREIRA - OAB:11124

 Autos: 2547-84.2015.811.0008 - Código: 101449

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Diante da certidão de fl. 147, e tendo presente o disposto no art. 265 do 

Código de Processo Penal, pela derradeira vez, notifique-se o(s) 

Advogado(s) constituído(s) via telefone, email e DJe, certificando nos 

autos, para apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pelo 

Ministério Público no prazo de 48h(quarenta e oito horas), contados da 

notificação.

O prazo ora fixado justifica-se em função do teor da certidão de fl. 147 

que indica que a Defesa permaneceu inerte, muito embora intimada 

(publicação de fl. 146).

Em caso de nova inércia, a multa vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos, para cada procurador.

Persistindo a inércia, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se o acusado 

prejudicado para constituição de novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias.

Inerte também o acusado, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública 

para apresentar as contrarrazões no prazo de oito dias.

Expeça-se o necessário.

Barra do Bugres/MT, 02 de fevereiro de 2017.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 97755 Nr: 289-04.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVISON CERQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570/B

 Autos: 289-04.2015.811.0008 - Código: 97755.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu CLEVISON CERQUEIRA DA SILVA alegado 

preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

27 de setembro de 2017 às 16:00 horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas /informantes por ambas 

arroladas, bem como o réu .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

VI – Expeça-se o necessário.

Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 03/fevereiro/2017.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 115100 Nr: 4808-85.2016.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - RIO DE JANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DE SENA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO JESUS DA CRUZ - 

OAB:32861/BA

 Autos: 4808-85.2016.811.0008 - Código: 115100.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 01 de março de 

2016, às 13:00 horas.

III - Intimem-se as testemunhas, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 IV - Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 28 de setembro de 2016.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 100513 Nr: 1957-10.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON FELIX DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:OAB/MT 15.152

 Autos: 1957-10.2015.811.0008 - Código: 100513.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu GELSON FELIX DA CUNHA alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

setembro de 2017 às 16:00 horas, data única disponível.
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II – Intimem-se as partes, as testemunhas /informantes por ambas 

arroladas, bem como o réu .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

VI – Expeça-se o necessário.

Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 03/fevereiro/2017.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 37855 Nr: 1209-85.2011.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS - CÓDIGO 37855

Decisão

Vistos etc.

Trata-se de processo de execução fiscal, embora tenha sido bloqueado 

valores até mesmo maior que o débito, fls. 20, o exequente se manifestou 

as fls. 21/22 no sentido de desbloqueio do valor excedente. Ocorre que 

por equívoco, às fls. 25/26, foi desbloqueado valor do que era 

considerado excesso, assim, o saldo permanecido bloqueado não seria 

suficiente para suprir o valor do débito principal mais os honorários.

Pois bem

1) Compulsando os autos verifica-se que o débito principal de R$ 

3.482,75, já foi bloqueado, em 22/04/2013, não havendo embargos, 

inclusive com determinação de liberação, fls. 39. Logo, não há que falar 

em atualização de débito referente ao principal, restando apenas neste 

caso a transferência do valor na conta fornecida às fls. 29.

Neste sentido, CUMPRA-SE, conforme determinado.

2) Já o valor dos honorários advocatícios arbitrados as fls. 09, cuja valor 

atualizado as fls. 29, correspondia a época R$ 355,70 ( trezentos e 

cinquenta e cinco reais e setenta centavos) ainda não foi saldado.

Diante disso, evitando atos desnecessários, DETERMINO desde já, em 

consonância com o despacho de fls. 18, que seja feita a penhora on line 

em conta do executado pelo sistema BACENJUD.

Havendo bloqueio, INTIME-se as partes, sendo o exequente para que se 

manifeste, inclusive requerendo a extinção do feito pelo adimplemento da 

obrigação, e o executado, para que ofereça embargos no prazo legal, art. 

16 da Lei 6830/80.

Em caso negativo, INTIME-se o exequente para que em 10 dias indique 

bens a penhorar sob pena de extinção.

Expeça-se o necessário.

 Campo Novo do Parecis-MT, 27 de Janeiro de 2017.

 MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84545 Nr: 3522-43.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÓTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA 2 DE AGOSTO LTDA., ADALBERTO 

FERREIRA MENDES, CARLOS ROBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CORDEIRO DE CAMPOS 

JUNIOR - OAB:75.896/MG, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl.172, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 14/03/2017, às 15:00 horas.

No mais, cumpra-se conforme determinado à fl. 171.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84291 Nr: 3355-26.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA TALITA BORGES REGO, REGINALDO 

LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº. 3355-26.2016.811.0050 – Código nº. 84291

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de 

BIANCA TALITA BORGES REGO e REGINALDO LUCIO DA SILVA, onde lhe 

foram imputadas as práticas dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 

da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Devidamente notificados às fls. 64 e 66, os acusados apresentaram 

defesa prévia às fls. 72/77.

Pois bem, tenho que não é caso de rejeição de denúncia, tampouco o 

presente caso se amolda nas hipóteses do artigo 397 do CPP.

Decido.

Ante o exposto, RECEBO a denúncia, devendo os acusados serem 

CITADOS e INTIMADOS para a audiência de instrução e julgamento que 

designo para o dia 15/03/2017 às 17h00min.

a) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE 

eventuais policias militares e civis arrolados.

 b) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

c) REQUISITE-SE o réu Reginaldo Lucio da Silva e intime-se a ré Bianca 

Talita Borges Rego, bem como anote-se o nome do patrono dos réus no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Às providências.

Cumpra-se, servindo a presente como mandado.

Campo Novo do Parecis/MT, 03 de fevereiro de 2017.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 1762 Nr: 1626-58.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES MAGGI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3.103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 Vistos.

I - Anote-se, no cadastro do feito, o novo patrono indicado (fls. 502), para 

que receba esta e as próximas intimações em seu nome.

II - Intime-se o executado Banco do Brasil S/A para que indique os dados 

bancários para levantamento do valor depositado à fl. 477, conforme já 

determinado à fl. 485.

III - Com o levantamento dos valores, arquive-se os autos com as baixas e 
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anotações legais.

IV - Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 31425 Nr: 1491-94.2009.811.0050

 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: LAURI PAULO FROHLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região. Prazo: 30 dias.

Escoado o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 31637 Nr: 1690-19.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ SPOLADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453, LOERI PANDOLFI KAMINSKI - OAB:10.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - OAB:3559, 

NAGIB KRUGER - OAB:4419, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - 

OAB:7.203, PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR 

DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Vistos.

I – Tendo em vista o teor da certidão de fl. 142, intime-se a parte 

exequente para que manifeste em termos de prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 dias.

II - Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 36244 Nr: 3033-16.2010.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IUNES MACHADO - 

OAB:17.275-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento nos art. 485, III, do CPC, evidenciado o 

abandono da causa pela parte autora, declara-se extinto o processo sem 

resolução do mérito. Por consequência revogo a liminar deferida 

anteriormente.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Custas pela 

parte autora.Com o trânsito em julgado, arquive-se.Campo Novo do 

Parecis/MT, 02 de fevereiro de 2017.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 25421 Nr: 2399-25.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIOGO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento nos art. 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.Custas pela parte autora.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.Campo Novo do Parecis/MT, 02 de fevereiro de 2017.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 25423 Nr: 2059-81.2007.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE DINIZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL PANAMERICANO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE

 Vistos.

Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça. Prazo: 05 dias.

Escoado o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 77609 Nr: 3738-38.2015.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON JOSE RITZMANN, GRACIANE QUADROS 

RITZMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSE VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738, VINÍCIUS DALL COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10.453-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A/MT

 Autos n: 3738-38.2015.811.0050 Código: 77609

Vistos.

Tendo em vista que os presentes embargos à execução não versam 

sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação de 

bens efetuadas neste Juízo, remetam-se os presentes embargos à 

execução ao Juízo Deprecante, nos termos do artigo 914, §2°, do Novo 

Código de Processo Civil.

Às providências.

Campo Novo do Parecis/MT, 01 de fevereiro de 2017.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 77608 Nr: 3737-53.2015.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, NELSON JOSE 

VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN, GRACIANE 

QUADROS RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738, VICTOR LANGER - OAB:53328, VINÍCIUS 

DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453-MT

 Autos nº. 3737-53.2015.811.0050 – Código nº. 77608

DESPACHO

 Vistos.

O Art. 393 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso orienta os Juízes a promover a 

devolução das cartas precatórias que estiver há mais de trinta dias 

aguardando manifestação da parte interessada. Vejamos:

 “Art. 393 – Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o 

advogado da parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo 

deprecado para manifestação e/ou providência (manifestação sobre 
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certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por 

mais de 30 (trinta) dias.”

No caso vertente, consoante certidão de fl.82, a Carta Precatória está há 

mais de trinta dias aguardando providência da parte interessada, devendo, 

dessa forma, ser aplicado o disposto no art. 393 da CNGCGJ-MT.

Ante o exposto, proceda-se à devolução da presente missiva ao Juízo 

Deprecante, com as baixas e anotações legais.

Às providências.

Campo Novo do Parecis/MT, 01 de fevereiro de 2017.

Maurício Alexandre Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 62905 Nr: 898-26.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 Autos nº. 898-26.2013.811.0050 – Código nº. 62905

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de JUNIOR CESAR DA SILVA, devidamente qualificado 

nos autos, como incurso no crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que:

No dia 17 de março de 2013, por volta da 18h30min, na Avenida André 

Maggi, em Campo Novo do Parecis-MT, JUNIOR CESAR DA SILVA 

conduzia um veículo Ford Ecosport, placa NPH-3988, na contramão de 

direção, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool, oportunidade em que foi abordado por policiais militares.

A denúncia foi recebida em 19/04/2013 (fl. 28). Citado por edital, o réu por 

meio de advogado constituído apresentou resposta à acusação (fls. 

48/49).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas 

pelas partes e ao final interrogado o acusado (fl. 64/66 e fls. 70/73).

Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público ofereceu alegações 

finais, pugnando pela absolvição do acusado face a ausência de provas 

acerca da pratica delitiva pelo réu (fls. 74/77).

A defesa, comumente, propugnou sua absolvição ao argumento de 

ausência de provas suficientes para a condenação (fls. 80/84).

Vieram-me os autos conclusos.

Relatado. Fundamento e Decido.

É caso de improcedência da pretensão punitiva estatal.

Após, finda a fase instrutória, verifica-se que a materialidade delitiva não 

restou configurada nos autos da ação penal. Vejamos.

O réu Junior Cesar da Silva, em que pese ter confessado na fase policial, 

em juízo negou veementemente a acusação, alegando que não cometeu o 

crime que lhe foi imputado na denúncia (CD-R, fl. 73).

As testemunhas Tawie de Abreu Freitas e Arlan Soares Rondon, policiais 

militares que efetuaram a abordagem do acusado, não confirmaram os 

fatos descritos na denúncia, asseverando não recordarem acerca dos 

fatos (CD-R, fls. 66 e 73).

Deste modo, pairam sérias e fundadas dúvidas acerca do cometimento do 

crime imputado na denúncia por Junior Cesar da Silva.

Neste ponto, são harmônicos os ensinamentos doutrinários no sentido de 

que, evidenciando dúvida capaz de abalar o convencimento do juiz, por 

não existir materializadas provas concretas da autoria do delito, deve o 

magistrado decidir pela absolvição do réu.

A imposição do princípio in dubio pro reo é de acolhimento compulsório 

quando ele se amolda a espécie sub judice. Caso contrário, estar-se-ia 

possibilitando a adoção de soluções injustas, mesmo porque uma decisão 

que não se baseia em prova concreta é, per se, temerária, o que não é 

admitido pelo Direito Penal.

Frise-se, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando 

houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e 

autoria do crime.

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu 

convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, 

o melhor caminho é a absolvição.” (Guilherme de Souza Nucci - Código de 

Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, 

p. 689).

Assim, diante da fragilidade do quadro probatório, no tocante a pratica 

delitiva pelo acusado Junior Cesar da Silva, não há como proferir uma 

sentença condenatória, assim, a absolvição é a medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a 

Justiça Pública move contra JUNIOR CESAR DA SILVA, qualificado nos 

autos, para o fim de:

1) ABSOLVER o acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal;

Às comunicações de praxe.

Intime-se o sentenciado e Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Face a absolvição, é o acusado isento das custas processuais.

Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Penal, determino a 

restituição integral do valor pago a título de fiança ao denunciado Junior 

Cesar da Silva (fl. 22).

Após, não havendo pendência, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

P.R.I.C

Expeça-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75851 Nr: 2662-76.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVÂNIO JOSÉ DOS SANTOS, ARLINDO 

NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução ajuizada pela Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso em face de 

Rivanio Jose dos Santos e Arlindo Nunes dos Santos, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Às f. 52-55 as partes apresentaram acordo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda (f. 52-55).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 52-55, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 Custas pelo requerido conforme f. 53, item 10.

Atente-se para o que dispõe o Provimento 40/2014.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71226 Nr: 4187-30.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI MIRANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXICASE MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via DJE.Após, 

certifique o trânsito em julgado e arquive-se o feito com as comunicações 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 26 de 

janeiro de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38685 Nr: 2038-66.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a tempestividade da impugnação à execução conforme 

certidão retro, recebo a presente nos termos do art. 535 do Código de 

Processo Civil.

Diante disso, intime-se a parte exequente para manifestar o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o decurso do prazo, certifique o tramite e retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64239 Nr: 2273-62.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA E CARDOSO LTDA-ME, SIGA BEM 

COMERCIO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, ADÃO SANTOS 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2273-62.2013.811.0050 (Código 64239)

Autor: Banco Bradesco S/A

Requerido: Serra e Cardoso Ltda. ME e outros

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em 

face da sentença proferida às f. 103.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença de f. 103, o juízo antecessor, ao 

declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

Partindo dessas premissas, não vejo óbice no acolhimento do pleito do 

embargante, uma vez que manuseando detidamente os autos, observo 

que a composição amigável firmada entre as partes pugna pela 

suspensão do prosseguimento do feito até o cumprimento integral do 

acordo.

Ante o exposto, recebo os embargos infringentes impetrado pela parte 

autora e no mérito lhes dou provimento, face a contradição apontada e, 

para tanto, chamo o feito à ordem em relação à sentença de f. 103 a fim 

de que seja suspenso o prosseguimento do feito até o cumprimento 

integral do acordo de f. 100-102.

Decorrido o prazo do cumprimento do acordo, o requerente deve ser 

manifestar independente de nova intimação no prazo de 5 dias.

Caso o autor não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC.

Ciência às partes, por meio de seus patronos, via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79867 Nr: 704-21.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. SILVA EIRELI EPP, LAURO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 704-21.2016.811.0050 (Código 79867)

Requerente: Hsbc Bank Brasil s/a – Banco Múltiplo

Requerido: L. Silva Eireli EPP e outro

Vistos.

Hsbc Bank Brasil s/a – Banco Múltiplo propôs execução de titulo 

extrajudicial em face de L. Silva Eireli Epp e Lauro Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em seguida, a parte autora requereu a extinção da ação (f. 35).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Diante do teor da petição de f. 35, tendo em vista que a parte autora 

informa a desistência do pedido, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

Custa e despesas judiciais em desfavor do requerente.

 Determino a baixa de eventuais bloqueios existentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80873 Nr: 1253-31.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA ALIANÇA DE PRODUTORES DO 

PARECIS-CAAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEZISBEL DOS SANTOS SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1253-31.2016.811.0050 (Código 80873)

Exequente: CAAP

Executado: Jezisbel dos Santos Souza - ME

Vistos.

Trata-se de ação de execução ajuizada pela CAAP em face de Jezisbel 

dos Santos Souza – ME, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às f. 30-32 as partes apresentaram acordo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda (f. 30-32).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 30-32, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, SUSPENDO o andamento do feito até o dia 30/12/2017 para o 

cumprimento da obrigação ora homologada.
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 Com o decurso do prazo, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

patrono, via DJE, para manifestar acerca do cumprimento integral do 

acordo, de modo que, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem 

manifestação, considerar-se-á cumprido o acordo em comento, com a 

consequente extinção do feito pelo pagamento integral do débito.

Intimem-se as partes da presente decisão, por meio de seu patronos, via 

DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 10 de janeiro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63088 Nr: 1084-49.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, PATRICIA SIQUEIRA B. MACEDO - 

OAB:15.366/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, sob pena de 

ext inção e arquivamento.Após,  vo l tem conclusos para 

deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 15 de janeiro de 2017.Cláudia 

Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64885 Nr: 2914-50.2013.811.0050

 AÇÃO: Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de 

D o m í n i o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FURTADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDINHO COLUSSI - 

OAB:4.722-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2914-50.2013.811.0050 (Código 64885)

Requerente: Comercial de Refrigeração Panan Oeste Ltda

Requerido: José Furtado Junior

Vistos.

Comercial de Refrigeração Panan Oeste Ltda propôs ação de Apreensão 

e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de Domínio em face de José 

Furtado, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em seguida, a parte autora requereu a extinção da ação (f. 56).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Diante do teor da petição de f. 56, tendo em vista que a parte autora 

informa a desistência do pedido, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

Custa e despesas judiciais em desfavor do requerente.

 Determino a baixa de eventuais bloqueios existentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67684 Nr: 1618-56.2014.811.0050

 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: ALOISIO ROBERTO SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1618-56.2014.811.0050 (Código 67684)

Requerente: Aloisio Roberto Schimtz

Requerido: Silvio Soares dos Santos

Vistos.

Aloisio Roberto Schimtz propôs ação de cumprimento de sentença em 

face de Silvio Soares dos Santos, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em seguida, a parte autora requereu a extinção da ação (f. 42).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Diante do teor da petição de f. 42, tendo em vista que a parte autora 

informa a desistência do pedido, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

Custa e despesas judiciais em desfavor do requerente.

 Determino a baixa de eventuais bloqueios existentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77033 Nr: 3391-05.2015.811.0050

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3391-05.2015.811.0050 (Código 77033)

Autor(a): Banco Bradesco s/a

Réu(s): Lindinalva Ferreira de Souza

Vistos.

Banco Bradesco s/a propôs ação de busca e apreensão em face de 

Lindinalva Ferreira de Souza, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em seguida, a parte autora requereu a extinção da ação (f. 38).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Diante do teor da petição de f. 38, tendo em vista que a parte autora 

informa a desistência do pedido, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

Custa e despesas judiciais em desfavor do requerente.

 Determino a baixa de eventuais bloqueios existentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80155 Nr: 862-76.2016.811.0050

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARCOS FRANCISCO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCCHI - OAB:17.923-A/MT, CELSO MARCON - OAB:11.340-A 

OAB/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 862-76.2016.811.0050 (Código 80155)

 Requerente: Banco Bradesco Financiamentos s.a

Requerido(a): Elio Marcos Francisco das Neves

BUSCA E APREENSÃO

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão por Banco Bradesco 

Financiamentos s.a em face de Elio Marcos Francisco das Neves, ambos 

qualificados nos autos em epigrafe.

 Às f. 23 foi determinada a intimação da parte autora para que 

comprovasse a entrega da notificação extrajudicial ou o titulo de protesto, 

sob pena de extinção, a qual deixou transcorrer in albis o prazo para tanto 

(f. 25).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80331 Nr: 943-25.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. LEMES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.P. DA SILVA E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE OLIVEIRA BORGES 

MORETI - OAB:16.476/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 943-24.2016.811.0050 (Código 80331)

 Requerente: A. Lemes Me

Requerido(a): I.p. da Silva e Cia Ltda Me

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por dano moral proposta por A. Lemes 

Me em face de I.p. da Silva e Cia Ltda Me, ambos qualificados nos autos 

em epigrafe.

 Às f. 58 foi determinada a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a qual deixou transcorrer 

in albis o prazo para tanto (f. 59).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82014 Nr: 1949-67.2016.811.0050

 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 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO GONCALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1949-67.2016.811.0050 (Código 82014)

 Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT

Requerido(a): Antonio Augusto Gonçalves Pereira

MONITÓRIA

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão por Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Assoc. do Sudoeste de MT em face de Antonio 

Augusto Gonçalves Pereira, ambos qualificados nos autos em epigrafe.

 Às f. 57 foi determinada a intimação da parte autora para que procedesse 

o recolhimento das custas judiciais, sob pena de extinção, a qual deixou 

transcorrer in albis o prazo para tanto (f. 58).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27855 Nr: 1275-70.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVISSON GERALDO DE ARAÚJO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7300-B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 241 de 433



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte executada, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, para 

que apresente bens à serem penhorados.

Campo Novo do Parecis, 6 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66166 Nr: 263-11.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 263-11.2014.811.0050 (Código 66166)

Reeducando: Rafael do Nascimento

EXECUTIVO DE PENA

Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena em que figura como reeducando Rafael do 

Nascimento.

 O recuperando foi preso na comarca de Nova Mutum (f. 87).

Em seguida, ao recuperando pugnou pela remessa do presente PEP à 

Comarca de Nova Mutum/MT (f. 92).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (f. 99).

Vieram os autos conclusos.

 Decido.

De início, certifique-se se o recuperando já foi transferido para a Cadeia 

Pública local.

Em caso positivo, voltem conclusos para designação de audiência de 

justificação.

Caso negativo encaminhem-se os autos à Vara de Execuções Penais de 

Nova Mutum (MT) para fiscalização do cumprimento da pena imposta.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Campo Novo do Parecis – MT, 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74870 Nr: 2096-30.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JUCIANI DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILSON JOSÉ FERREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:193.812/SP

 Autos n° 2096-30.2015.811.0050 (Cód. 74870)

Recuperando: Paulo Juciani de Santana

Vistos.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade de 08 anos e 09 

meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, imposta ao 

sentenciado Paulo Juciani de Santana, posteriormente progredido ao 

regime semiaberto, consoante condições de f. 192-194.

Elaborado cálculo de liquidação da pena, verificou-se que o reeducando 

cumpriu mais de dois quintos da pena (f. 197) e, além disso não há noticia 

de nenhuma falta grave praticada pelo recuperando.

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

progressão do regime semiaberto para o aberto ao recuperando (f. 202).

Vieram os autos conclusos.

 É O QUE CABIA RELATAR.

FUNDAMENTO E DECIDO

Passo a analisar o preenchimento dos requisitos para a progressão de 

regime pelo reeducando, quais sejam, cumprimento de dois quinto da pena 

no regime anterior e mérito do condenado (LEP, art. 112).

O requisito objetivo resta devidamente comprovado pelo cálculo de 

liquidação de f. 197.

Da mesma forma, o requisito subjetivo foi demonstrado por meio do 

controle de comparecimento do recuperando.

Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, 

determino a progressão do recuperando Paulo Juciani de Santana ao 

regime aberto, sob as condições a serem estabelecidas em audiência 

admonitória que designo para o dia 21 de março de 2017, às 16h30min.

Intime-se o reeducando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Sem prejuízo, cumpram-se os itens “3” e “4” da decisão proferida às f.177.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83162 Nr: 2654-65.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILDO MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 2654-65.2016.811.0050 (Cód. 83162)

Recuperando: Adeildo Miguel da Silva

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 76.

Assim, designo audiência de justificação para o dia 14 de março de 2017 

às 15 horas.

Intime-se o recuperando e o seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21750 Nr: 2030-65.2006.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI CARLOS OTTONI PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690/MT, IVALDIR PEDRO MUHL - OAB:14.573/PR, Mirian 

Cristina Rahmann Muhl - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, NADY DEQUECH - OAB:, SÉRGIO PINHEIRO 

MARÇAL - OAB:91.370

 Autos nº 2030-65.2006.811.0050 (Código 21750)

Autor: Rui Carlos Ottoni Prado

Requerido: Bayer Cropscience Ltda.

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra sentença que 

julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que é obscura, 

contraditória e omissa.

Requer que a decisão seja reanalisada a fim de analisar integralmente os 

requerimentos ofertados pela requerente.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Quando da prolação da sentença de f. 1.516-1.521, o juízo, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis.

Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito do 

embargante, uma vez que não há o que se falar em contradição, 

obscuridade ou omissão, haja vista que a sentença que julgou 

improcedente os pedidos da inicial foi devidamente fundamentada.

 Por oportuno, restou claro apenas a inconformidade da parte embargante 

face a sentença proferida, não havendo o que se falar em contradição, 
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omissão e obscuridade, pois o autor baseia o pedido apenas em 

fundamentações genéricas.

Dessa forma, entendo que a pretensão da embargante é a modificação do 

julgado, não sendo este recurso o meio adequado para sua pretensão.

Ante o exposto, recebo os embargos infringentes e no mérito não lhes dou 

provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na 

sentença embargada.

Intimem-se as partes, por meio de seu patronos, via DJE.

Certifique-se o transito em julgado da sentença prolatada.

Se positivo, arquive-se o feito com as comunicações e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 04 de fevereiro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38039 Nr: 1393-41.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LEANDRA MAGRO - OAB:2571/RO, LISIANE DE 

FATIMA ZORZO - OAB:8114-B, RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11.278-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA MAGRO - 

OAB:2571/RO

 . (...) (...) Portanto, deveria a parte recorrente demonstrar haver esgotado 

todos os meios colocados a seu alcance para a obtenção do histórico 

desejado, pois embora admissível a consulta pelo Judiciário aos sistemas 

disponíveis em busca de informações que favoreçam o regular andamento 

do processo, tal medida somente deve ser deferida após a demonstração 

de que restaram frustradas as tentativas da parte, sob pena de 

substituição desta pelo Juízo. (...) Assim, antes de requerer a consulta ao 

INFOJUD, deve a parte interessada diligenciar no sentido de encontrar a 

informação desejada. E, não tendo sido tal diligência comprovada, deve 

ser mantida a decisão que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. Como 

esse fundamento, que é suficiente por si só para manter a conclusão do 

julgado, não foi atacado de forma específica nas razões do recurso 

especial, incide, à hipótese, o comando da Súmula n. 283 do Supremo 

Tribunal Federal, por aplicação analógica. Diante do exposto, nego 

seguimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 30 de abril de 

2015. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator(STJ - REsp: 1421514 

MG 2013/0392822-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data 

de Publicação: DJ 12/05/2015)Com isso, intime-se a parte autora para, no 

prazo de cinco dias indicar bens passíveis de penhora em nome da parte 

requerida, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 222 Nr: 104-93.1999.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APPARECIDA ENDRICE CATARINO, ESPÓLIO DE 

CARLOS DOS SANTOS CATARINO, REGINA CELIA CATARINO, MARIA 

APARECIDA CATARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LOUREIRO DE MACEDO, MAFALDA 

MACHADO DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5171, ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - OAB:3546-B, CLAUDIO 

HEDNEY ROCHA - OAB:MT 6.066, GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK 

- OAB:OAB/MT 6069, MARIUSA ENDRISI - OAB:10.736/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATHOS BOLETA GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17000, SERGIO DONIZETI NUNES - OAB:2.420-B MT, 

WINSTON LUCENA DE RAMALHO - OAB:7435/PB

 Autos nº 104-93.1999.811.0050 (Código 222)

Autor: Aparecida Endrice Catarino e outros

Requerido: Wilson Loureiro de Macedo e outros

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em 

face da decisão proferida às f. 1.170.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da decisão de f. 1.170, o juízo, ao declarar seu 

entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento 

de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente 

jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer 

outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e 

também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito do 

embargante, uma vez que não há o que se falar em omissão, obscuridade 

ou contradição, uma vez que a decisão foi devidamente fundamentada 

face o acórdão juntado aos autos que determinou o arquivamento do feito.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito não lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na sentença embargada.

Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, via DJE.

Certifique o transito em julgado da sentença proferida, uma vez que os 

embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o 

prazo para a interposição de recurso, nos termos do art. 1.026 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 04 de fevereiro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23142 Nr: 3415-48.2006.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS KOCZKODAY, JULIANA 

DEZIDERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 Autos nº 2006/356 (Código 23142)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Juliana Deziderio e outro

Vistos.

Defiro o pedido do item “a” de f. 59.

Assim, expeça-se o necessário para levantamento e transferência dos 

respectivos valores, conforme solicitado.

Quanto ao pedido de constrição de veículo pelo sistema RENAJUD feito 

pela parte autora nos presentes autos, importante consignar que o 

RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de um bloqueio no 

cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não serve a 

realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora deve ser 

concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor indicar o local 

em que se encontram os veículos.

Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não indicou a 

localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome do 

executado.

Com relação ao requerimento de apresentação das últimas declarações do 

executado, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, que já 

pacificou seu entendimento acerca da questão, entendo imperioso o 

indeferimento do pedido, pois é impossível a quebra do sigilo fiscal como 

forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da Justiça, a 

expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de dados acerca de 

bens em nome da parte executada passíveis de penhora pelo exequente, 

notadamente quando não esgotadas todas as possibilidades pela via 

extrajudicial.

Não obstante a tentativa de penhora on line, esta, aliás, a primeira na lista 

de preferencia de penhora, que restou infrutífera, o exequente requereu 

então a expedição do ofício acima mencionado, não tendo adotado 

nenhuma outra providência a fim de localizar bens das devedoras.
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Ocorre que é pacífico no STJ que a expedição de oficio a receita federal é 

medida excepcional somente podendo ser admitida quando o exequente 

esgotou todos os meios de obter a localização de bens pela via 

extrajudicial.

No mesmo diapasão:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. 

SIGILO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. MEDIDA 

EXCEPCIONAL.

1. O STJ firmou entendimento de que a quebra de sigilo fiscal ou bancário 

do executado para que o exeqüente obtenha informações sobre a 

existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após 

terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via 

extrajudicial.

2. Agravo regimental provido.(STJ. AgRg no REsp 1135568 /PE AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0070047-6 Relator(a) Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) Órgão Julgador T4 - QUARTA 

TURMA Data do Julgamento 18/05/2010 Data da Publicação/Fonte DJe 

28/05/2010).

 A jurisprudência mais recente assevera, ainda 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).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

Por fim, insta salientar que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens, o que é insuficiente para justificar a 

quebra do sigilo fiscal.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro o pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias indicar bens 

passíveis de penhora em nome da parte requerida, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21807 Nr: 2087-83.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA, CARLOS 

GIACOMET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATA, 

ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDI FIGUEREDO BRIDI - OAB:, 

LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2.619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI 

- OAB:9.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129

 Autos nº 207-83.2006.811.0050 (Código 21807)

Exequente: Luiz Mariano Bridi

Executado: Espólio de Irineu Zanatta

Vistos.

Trata-se de ação cumprimento de sentença ajuizada por Luiz Mariano Bridi 

em face do Espólio de Irineu Zanatta, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Às f. 304-305 as partes apresentaram acordo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda (f. 304-305).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 304-305, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 Custas conforme acordado.

Atente-se para o que dispõe o Provimento 40/2014.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31894 Nr: 1941-37.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONEDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALSOLIO INDUSTRIA DERIVADO CANA 

AÇUCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Crispim de Faria Cruz 

- OAB:16988, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 Autos nº: 1941-37.2009.811.0050 (Código 31894)

Exequente: Pereira Gionedis Advocacia

Executada: Dalsolio Industria de Derivados de Cana de Açucar Ltda

Vistos.

Prossiga-se no cumprimento da decisão de f. 58.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Autos nº: 1220-17.2011.811.0050 (Código 37866)

Exequente: Município de Campo Novo do Parecis

Executada: Gradiente Eletrônica S/A

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do 

pedido levado a efeito pela parte exequente.

Outrossim, o art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de 

preferência dos bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo 

que torna viável a penhora de contas e ativos financeiros em nome do 

executado, conforme propugna o autor.

 Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira por meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pelo 

exequente.

Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida.

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, certifique-se e dê-se vista à 

parte executada, para que no prazo legal, querendo, ofereça embargos.

Na hipótese de não ser encontrado valor ou encontrado em valor mínimo, 

intime o exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25946 Nr: 2571-64.2007.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO SACHETTI, IVO DALSOLIO, 

DALSOLIO INDUSTRIA DERIVADO CANA AÇUCAR LTDA, CLARICE 

SACHETHI DALSOLIO, ROSEMARI TEREZINHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 Autos n° 2007/273 (Código 25946)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Dalsolio - Indústria de Derivados de Cana de Açúcar Ltda. – 

ME e outros

Vistos.

Intime o exequente para manifestação do pedido de f. 102, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Decorrido o referido prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Sem prejuízo, suspendo o leilão aprazado às f. 99-101.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 3638 Nr: 1172-44.2000.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO JACINTO BROLIO, FABIO LUIZ 

SILVEIRA DE SOUZA, GILBERTO BRÓLIO, ANTONIO CESAR BROLIO, 

TEREZINHA SAVARIS BRÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Autos n° 2004/780 (Código 3638)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Fabio Luiz Silveira de Souza

Vistos.

Defiro o pedido de f. 245-246.

Assim, oficie-se o Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Barra do 

Bugres/MT para que promova a baixa da penhora R. 23/19.961 e 

11/07/2001 na matrícula 19.961.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71847 Nr: 293-12.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DI CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E 

ELÉTRICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a efetuar o pagamento 

da diligência, no prazo de 15 dias, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), a ser 

depositado de forma identificada, na conta da diretoria do foro desta 

comarca, no Banco do Brasil S/A, agência 3036-8, C/C 17.704-0, 

possibilitando o cumprimento do mandado. Ressalta-se que a parte juntará 

o original do comprovante do depósito aos autos do processo em que será 

efetuada a diligência, devendo constar o número da guia e a data do 

depósito, o número do feito, as partes e o valor depositado, para fins de 

conferência.

Campo Novo do Parecis, 6 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83553 Nr: 2888-47.2016.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, 

AGROPECUÁRIA VARNIER LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO PAZINATO GREGÓRIO 

RAMOS - OAB:357.112/SP, CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA 

MARTINS - OAB:246.397/SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:182.514/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

- OAB:OAB/MT 12296

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

Campo Novo do Parecis, 6 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79125 Nr: 331-87.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14312-B

 Autos n° 331-87.2016.811.0050 (Cód. 79125)

Recuperando: Jair Barbosa dos Santos

Vistos.

Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade de 6 anos de 

reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, imposta ao 

sentenciado Jair Barbosa dos Santos.

Planilhas de remição juntada às f. 89.

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pela elaboração de novo 

cálculo de liquidação da reprimenda, diante dos dias de trabalho 

informados (f. 92).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Defiro o requerimento de f. 92.

 Assim, proceda-se ao novo cálculo de liquidação da pena considerando 

os dias de trabalho informados às f. 89, para fim de remição. Após, 

manifestem-se as partes sobre o novo cálculo e voltem conclusos para 

homologação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 80140 Nr: 852-32.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14312-B

 Processo nº 852-32.2016.811.0050 (Código 80140)

Recuperando: Gedeão Gomes de Souza

Vistos.

Levando em consideração a petição de f. 115, intime-se pessoalmente o 

acusado para no prazo de 10 (dez) dias constituir novo patrono.

Decorrido o prazo supra, desde já, nomeio o Defensor Público desta 

comarca para prosseguir na defesa de seus interesses.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70008 Nr: 3234-66.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MOREIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 3234-66.2014.811.0050 (Código 70008)

Recuperando: Eder Moreira Campos

Vistos.

Em consonância com o parecer ministerial de f. 116-118, defiro o pedido 

de f. 113-114.

Assim, proceda-se ao cálculo de liquidação da pena, observando o 

requerimento de f. 113-114.

Após, manifestem-se as partes sobre o referido cálculo e voltem 

conclusos.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Campo Novo do Parecis – MT, 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81233 Nr: 1490-65.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON JUNIOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1490-65.2016.811.0050 (Cód. 81233)

Recuperando: Anderson Junior de Oliveira

Vistos.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação do pedido 

de f. 80.

Em seguida, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72781 Nr: 828-38.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR KLASNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 828-38.2015.811.0050 (Cód. 72781)

Recuperando: Edemar Klasnar

Vistos.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação do pedido 

de f. 89.

Em seguida, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65921 Nr: 39-73.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DO NASCIMENTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 39-73.2014.811.0050 (Cód. 65921)

Recuperando: Sidnei do Nascimento Alves

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 127.

Assim, designo audiência de justificação para o dia 14 de março de 2017 

às 17 horas.

Intime-se o recuperando e o seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39723 Nr: 3076-16.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 3076-16.2011.811.0050 (Cód. 39723)

Recuperando: Marcio Aparecido da Silva

Vistos.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação das 

remições informadas às f. 564 e do pedido de f. 565.

Em seguida, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60672 Nr: 1673-75.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEI DE SOUZA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1673-75.2012.811.0050 (Cód. 60672)

Recuperando: Odinei de Souza Santana

Vistos.

Aguarde-se a audiência de justificação designada à f. 413.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76051 Nr: 2821-19.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FARIAS DE ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 2821-19.2015.811.0050 (Código 76051)

Recuperando: Thiago Farias de Almeida Guimarães

Vistos.
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Trata-se de Executivo de Pena em que figura como reeducando Thiago 

Farias de Almeida Guimarães. Em seguida, certificou-se que o endereço 

do recuperando é na Comarca de Sapezal/MT.

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pela remessa do feito 

aquela Comarca (f. 95).

Decido.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que o endereço 

do reeducando é na Comarca de Sapezal/MT, razão porque se impõe a 

remessa dos autos à Vara de Execuções Penais daquela comarca para 

fiscalização do cumprimento da pena imposta.

Com efeito, em cumprimento ao disposto no item 7.24.4 da CNGC, 

remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Sapezal/MT. Proceda-se às baixas de praxe. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Sem prejuízo, cancelo a audiência aprazada à f. 92.

Campo Novo do Parecis – MT, 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39879 Nr: 135-59.2012.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON NETO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Autos nº 135-59.2012.811.0050 (Código 39879)

Autor: Vilson Neto de Souza

Requerido: BV Financeira S/A

Vistos.

Tendo em vista o transito em julgado do acórdão proferido nos autos da 

apelação nº 65524/2016 (f. 150), ARQUIVE-SE o presente feito com as 

comunicações e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79210 Nr: 395-97.2016.811.0050

 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: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18406-A/MT

 Autos nº 395-97.2016.811.0050 (Código 79210)

Requerente: Banco GMAC S/A

Requerido: Agripar Comércio e Representação de Defensivos Ltda

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela embargante em 

face da sentença proferida às f. 59-60.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, não vejo óbice no acolhimento do pleito do 

embargante, uma vez que analisando detidamente o acordo formulado 

entre as partes, resta indubitável a concordância quanto a transferência 

dos valores consignados, no importe de R$ 7.885,03 (f. 56).

Ante o exposto, recebo os embargos declaratórios e no mérito lhes dou 

provimento, face a omissão apontada, e, para tanto, retifico parcialmente a 

sentença prolatada a fim de DETERMINAR a imediata transferência dos 

valores consignados nos autos em favor da instituição financeira, no 

importe de R$ 7.885,03, mediante liberação via Transferência Eletrônica 

Disponível, em favor do patrono do requerido, Dr. Manoel Archanjo Dama 

Filho, inscrito no CPF nº 057.954.368-44, titular da conta corrente nº 

5666-9, agência nº 3218-2, Banco Bradesco – 237.

No mais, mantenho a sentença de f. 59-60 em seus termos.

Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 04 de fevereiro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 18994 Nr: 2729-90.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE URBANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO A MARTINS - 

OAB:9.659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a efetuar o pagamento 

da diligência, no prazo de 15 dias, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), a ser 

depositado de forma identificada, na conta da diretoria do foro desta 

comarca, no Banco do Brasil S/A, agência 3036-8, C/C 17.704-0, 

possibilitando o cumprimento do mandado. Ressalta-se que a parte juntará 

o original do comprovante do depósito aos autos do processo em que será 

efetuada a diligência, devendo constar o número da guia e a data do 

depósito, o número do feito, as partes e o valor depositado, para fins de 

conferência.

Campo Novo do Parecis, 6 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85709 Nr: 4212-72.2016.811.0050

 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: ANTONIO PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FLÁVIO GILIOLI, GILBERTO BRÓLIO, 

RENATO HEIDEMANN, VILSON PEDRO LONDERO, ROSANE BEHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 4212-72.2016.811.0050 (Código 85709)

Requerente: Antonio Piazza

Requerido: Paulo Flávio Gilioli e outros

 Vistos.

Trata-se de ação demercatória cumulada com reivindicatória ajuizada por 

Antonio Piazza em face de Paulo Flávio Gilioli, Gilberto Brólio, Renato 

Heidmann, Vilson Pedro Londero e Rosne Behling, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de f. 07-29.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o que cabia relatar.

Decido.

Ocorre que o valor da causa, nos termos do art. 292, inciso IV, do CPC/15, 
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na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor da causa 

será o valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido.

Observa-se que o autor afirma que é proprietário do imóvel composto de 

duas matrículas (1.295 e 1.297), ambas do CRI desta comarca, compondo 

um imóvel único, com área total de 2.554,954 hectares.

Diante disso, restando manifesta a desproporção entre o valor atribuído à 

causa (R$ 10.000,00) e o proveito econômico perseguido, determino a 

intimação da parte autora, por meio de seu patrono, via DJE, para 

correção, bem assim complementação das despesas e custas, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 354 e 

485, ambos do CPC/15.

Com o decurso do prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 09 de janeiro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31361 Nr: 1418-25.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAIR TEREZINHA FABIAN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIMAR POLETO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1418-25.2009.811.0050 (Código 31361)

 Requerente: Dinair Terezinha Fabian da Silva

Requerido(a): Cleimar Poleto Martins

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por Dinair 

Terezinha Fabian da Silva em face de Cleimar Poleto Martins, ambos 

qualificados nos autos em epigrafe.

 Às f. 82 foi determinada a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a qual deixou transcorrer 

in albis o prazo para tanto.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35530 Nr: 2319-56.2010.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 COSMO DA SILVA LEITE, AHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7286

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

Campo Novo dos Parecis, 4 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66625 Nr: 647-71.2014.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO HORACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 647-71.2014.811.0050 (Código 66625)

Autor: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Requerido: Severino Horácio da Silva

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A em face de Severino Horácio da Silva, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 95).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Cuida-se de ação busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A em face de Severino Horácio da Silva de 

modo que às f. 95 requereu a desistência da ação.

 Diante disso, entendo desnecessário suscitar o contraditório porque, além 

de alongar indevidamente o curso da lide, uma vez que não foi 

regularizada a triangularização processual (f. 92).

Ante o exposto, nos termos do art. 200 do CPC, homologo a desistência da 

ação e, via de consequência, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

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

Com o transito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 09 de janeiro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66777 Nr: 797-52.2014.811.0050

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYARA DE LARA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 797-52.2014.811.0050 (Código 66777)

 Requerente: Banco Bradesco s/a

Requerido(a): Mayara de Lara Silva-Me

BUSCA E APREENSÃO

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão por Banco Bradesco s/a em face 

de Mayara de Lara Silva-Me, ambos qualificados nos autos em epigrafe.

 Às f. 56 foi determinada a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a qual deixou transcorrer 

in albis o prazo para tanto (f. 60).

Vieram os autos conclusos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 248 de 433



É o relatório.

Decido.

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72601 Nr: 715-84.2015.811.0050

 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: CLARICE LOURDES DALLABRIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76702 Nr: 3182-36.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOR VARASCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79544 Nr: 535-34.2016.811.0050

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GLORIA ALMEIDA SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 535-34.2016.811.0050 (Código 79544)

Requerente: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento s/a

Requerido: Maria da Glória Almeida Simoes

Vistos.

Aymoré Crédito Financiamento e Investimento s/a propôs ação de busca e 

apreensão em face de Maria da Glória Almeida Simoes, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em seguida, a parte autora requereu a extinção da ação (f. 21).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Diante do teor da petição de f. 21, tendo em vista que a parte autora 

informa a desistência do pedido, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

Custa e despesas judiciais em desfavor do requerente.

 Determino a baixa de eventuais bloqueios existentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79766 Nr: 651-40.2016.811.0050

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE BRAZIL MÁQUINAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISNAJU COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY BRITES JUNIOR - 

OAB:18.646/MS, GERALDO RESENDE VICENTIN - OAB:8.794/MS, 

PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO - OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 651-40.2016.811.0050 (Código 79766)

Autor: Rede Brazil Máquinas S/A

Requerido: Crisnaju Com. e Benef. De Mad. Ltda.

Vistos.

Trata-se de exceção de incompetência ajuizada pela Empresa Rede Brazil 

Máquinas S/A ao argumento de que a autora na ação principal firmou o 

negócio jurídico discutido com a matriz da ré, estabelecida na Comarca de 

Campo Grande/MS.

Impugnação à exceção de incompetência às f. 07-10.

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

O excipiente alega que o feito principal trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito decorrente de negócio jurídico que o excepto 

realizou junto a matriz da empresa que se localiza em Campo Grande/MS.

De início, o art. 46 do NCPC estabelece que a ação fundada em direito 

pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no 

foro de domicílio do réu, de modo que o § 2º do mencionado artigo 

determina que sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele 

poderá ser demandado onde for encontra ou no foro do domicílio do autor.

Outrossim, § 1º, do artigo mencionado dispõe que o réu será demandado 

no foro de qualquer deles quando houver mais de um domicílio.

Partindo dessas premissas, restou irredutível que a ação declaratória de 

inexistência de débito em apenso deve ser discutida no domicílio da sede 

da empresa requerida, nos termos do art. 46 do CPC.

Ante o exposto, julgo procedente a exceção de incompetência e determino 

a remessa do presente feito, bem como dos autos em apenso, ao Juízo da 

Comarca de Campo Grande/MS, territorialmente competente para o 

processo e julgamento da ação.

 Procedam-se às baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80744 Nr: 1178-89.2016.811.0050

 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
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 PARTE AUTORA: IONARA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13516-B/MT, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1178-89.2016.811.0050 (Código 80744)

Autor(a): Ionara Alves da Silva

Réu(s): Oi Móvel S/A

Vistos.

Ionara Alves da Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais em face de Oi Móvel s/a, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em seguida, a parte autora requereu a extinção da ação (f. 16).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Diante do teor da petição de f. 16, tendo em vista que a parte autora 

informa a desistência do pedido, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

Custa e despesas judiciais em desfavor do requerente.

 Determino a baixa de eventuais bloqueios existentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 32965 Nr: 3007-52.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDA SANTOS OLIVEIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124, MAIRA 

GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT, PRISCILA SACARDI 

BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

 Campo Novo do Parecis, 5 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73593 Nr: 1299-54.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Manoel do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15.421/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

 Campo Novo do Parecis, 5 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73242 Nr: 1085-63.2015.811.0050

 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 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. N. DA SILVA MAGAZINE - ME, CLEONICE 

NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A, VANESSA ROCHA DE 

OLIVEIRA - OAB:18714-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a efetuar o pagamento 

da diligência, no prazo de 15 dias, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), 

a ser depositado de forma identificada, na conta da diretoria do foro desta 

comarca, no Banco do Brasil S/A, agência 3036-8, C/C 17.704-0, 

possibilitando o cumprimento do mandado. Ressalta-se que a parte juntará 

o original do comprovante do depósito aos autos do processo em que será 

efetuada a diligência, devendo constar o número da guia e a data do 

depósito, o número do feito, as partes e o valor depositado, para fins de 

conferência.

Campo Novo do Parecis, 5 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72580 Nr: 697-63.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR NUNES DE FARIAS, JEAN 

CARLOS MATOS DE SOUSA, BELCAR COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS LTDA. ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a efetuar o pagamento 

da diligência, no prazo de 15 dias, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), a ser 

depositado de forma identificada, na conta da diretoria do foro desta 

comarca, no Banco do Brasil S/A, agência 3036-8, C/C 17.704-0, 

possibilitando o cumprimento do mandado. Ressalta-se que a parte juntará 

o original do comprovante do depósito aos autos do processo em que será 

efetuada a diligência, devendo constar o número da guia e a data do 

depósito, o número do feito, as partes e o valor depositado, para fins de 

conferência.

Campo Novo do Parecis, 5 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 36195 Nr: 2984-72.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

nos autos, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 dias, 

face a petição da parte requerida que concorda com o calculo 

apresentado pela parte autora.

Campo Novo do Parecis, 5 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35353 Nr: 2142-92.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO OLDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO ORSO, INES BEATRIZ ORSO, 

GRAVARI DESTOCAS E TERRAPLANAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - OAB:3559, 

PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, PAULA C. CARREIRA 

S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, sobre 

o cumprimento do parcelamento pelo executado, em 10 dias, sob pena de 

o presumir adimplido.

Campo Novo do Parecis, 5 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61621 Nr: 2627-24.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA E SILVA, ANTONIO 

CAETANO VIEIRA, EDILAINE GRASIELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada ANTONIO 

CAETANO VIEIRA, através de seus advogados, para que apresente as 

alegações finais, no prazo legal.

Campo Novo do Parecis, 5 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64258 Nr: 2292-68.2013.811.0050

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR JASKULSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

Campo Novo dos Parecis, 5 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81887 Nr: 1875-13.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVS, BVS, ÉVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão de fls.

 Campo Novo do Parecis, 5 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60975 Nr: 1983-81.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA LOURDES LAZZAROTTO ZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

nos autos, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 dias, 

face a petição da parte requerida que concorda com o calculo 

apresentado pela parte autora.

Campo Novo do Parecis, 5 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73197 Nr: 1053-58.2015.811.0050
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 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 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO BAGATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1053-58.2015.811.0050 (Código 73197)

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Assoc. do Oeste de MT

Executado: Cleo Bagatino

Vistos.

Intime-se pessoalmente o exequente, para manifestar-se requerendo o 

que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

Decorrido o referido prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81582 Nr: 1691-57.2016.811.0050

 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: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKS TADEU VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6.160/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

 Campo Novo do Parecis, 6 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63639 Nr: 1651-80.2013.811.0050

 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: LDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEPDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

Campo Novo do Parecis, 6 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71157 Nr: 4127-57.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRA QUIRINO COELHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a efetuar o pagamento 

da diligência, no prazo de 15 dias, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), 

a ser depositado de forma identificada, na conta da diretoria do foro desta 

comarca, no Banco do Brasil S/A, agência 3036-8, C/C 17.704-0, 

possibilitando o cumprimento do mandado. Ressalta-se que a parte juntará 

o original do comprovante do depósito aos autos do processo em que será 

efetuada a diligência, devendo constar o número da guia e a data do 

depósito, o número do feito, as partes e o valor depositado, para fins de 

conferência.

Campo Novo do Parecis, 5 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79222 Nr: 403-74.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 4ª VARA CÍVEL DE VILHENA/RO, D W DE SOUZA 

CORDEIRO AUTO PEÇAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MERLO CORREIA, R. M. CORREIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMÁRIO SECCO - 

OAB:724/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

 Campo Novo do Parecis, 5 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34428 Nr: 1203-15.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES, VIVIANE ANNE DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTILENE LINS DE ABREU, MARTA LINS DE 

ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS ALVES FERRO - 

OAB:11838, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:6.941-E/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a efetuar o pagamento 

da diligência, no prazo de 15 dias, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), a ser 

depositado de forma identificada, na conta da diretoria do foro desta 
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comarca, no Banco do Brasil S/A, agência 3036-8, C/C 17.704-0, 

possibilitando o cumprimento do mandado. Ressalta-se que a parte juntará 

o original do comprovante do depósito aos autos do processo em que será 

efetuada a diligência, devendo constar o número da guia e a data do 

depósito, o número do feito, as partes e o valor depositado, para fins de 

conferência.

Campo Novo do Parecis, 5 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39653 Nr: 3006-96.2011.811.0050

 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: MEKS, AJE, LEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3006-96.2011.811.0050 (Código 39653)

Inventariante: Anderson Jacobi Eggert e outros

Inventariado: Espólio de Ervinio Eggert

Vistos.

Intime-se a parte inventariante, por meio de seu patrono, via DJE, para que 

se manifeste acerca do pleito de f. 50-51, no prazo de 10 (dez) dias.

O decurso in albis acarretará em anuência tácita do pedido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70732 Nr: 3770-77.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS KOVALCHUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Autos nº 3770-77.2014.811.0050 (Cód. 70732)

Recuperando: Luiz Carlos Kovalchuk

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 95.

Assim, designo audiência de justificação para o dia 21 de março de 2017 

às 16 horas.

Intime-se o recuperando e o seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76481 Nr: 3059-38.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEU DA COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2.825-MT

 Autos nº 3059-38.2015.811.0050 (Cód. 76481)

Recuperando: Edneu da Costa Alves

Vistos.

Em consonância com o parecer ministerial de f. 65-66, defiro o pedido de f. 

63.

Assim, proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando o pedido de f. 63.

Após, manifestem-se as partes sobre o referido cálculo e voltem 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79989 Nr: 786-52.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 786-52.2016.811.0050 (Código 79989)

Recuperando: Digo da Silva Oliveira

Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pelo Diretor da Cadeia Pública local, 

solicitando a autorização para que o recuperando Diego da Silva Oliveira 

se ausente da Unidade para providenciar os documentos necessários 

para a confecção de registro civil (f. 60).

Instado a manifestar-se o Ministério Público não se opôs ao pedido (f. 64).

Assim, em consonância com o parecer ministerial, defiro o pedido 

formulado pelo Diretor da Cadeia, devendo este providenciar as medidas 

necessárias para garantir a segurança da sociedade e evitar a fuga do 

recuperando.

Serve a presente como ofício/autorização.

Em seguida, prossiga-se no cumprimento da decisão de f. 59.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82865 Nr: 2448-51.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Para a concessão do livramento condicional é necessário que tenha 

cumprido 1/3 da pena ao crime comum e 2/3 da pena ao crime hediondo, 

conforme dispõe o artigo 83, I, do Código Penal. (...).Assim, verifica-se que 

o reeducando cumpriu o disposto no artigo 83, I, do Código Penal, 

necessário à concessão do livramento condicional.Pelo exposto, e com 

fundamento no art. 83, I do Código Penal, c/c com o art. 131 da Lei de 

Execução Penal, concedo ao Luan Rodrigues Honorato de Araújo, o 

livramento condicional.Imponho ao beneficiado as condições previstas no 

art. 132, §§1º e 2º da Lei de Execução Penal, devendo comparecer 

trimestralmente ao Juízo para provar residência fixa e ocupação licita; não 

se ausentar desta Comarca, sem prévia autorização; recolher-se à 

habitação até as 21 horas, salvo se exercer trabalho lícito no período 

noturno; não frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, pena de revogação do beneficio; não portar armas 

ou instrumentos que possam servir como arma; não mudar de residência 

sem prévio aviso ao Juízo, que, se deferido, deverão ser observadas as 

cautelas presentes no art. 133 da LEP.Expeça-se carta de livramento e 

realize-se a cerimônia prevista no art. 137 da Lei de Execução Penal, com 

a entrega da caderneta da liberada.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69797 Nr: 3096-02.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Autos n° 3096-02.2014.811.0050 (Cód. 69797)

Recuperando: José Marcos Benedito

Vistos.

Defiro os requerimentos ministeriais de f. 117.

Assim, oficie-se ao Comandante da Polícia Militar para que informe se o 
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recuperando está cumprindo regularmente a determinação de f. 105, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Em caso positivo, prossiga-se o recuperando no cumprimento da pena.

Caso negativo voltem os autos conclusos para designação de audiência 

de justificação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65692 Nr: 3716-48.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON RODRIGO DE SOUZA OLÍMPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 3716-48.2013.811.0050 (Cód. 65692)

Recuperando: Wanderson Rodrigo de Souza Olímpio

Vistos.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação do pedido 

de f. 233-235.

Em seguida, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82628 Nr: 2298-70.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESIQUIEL CAMARGO DE FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 2298-70.2016.811.0050 (Cód. 82628)

Recuperando: Esiquiel Camargo de Figueredo

Vistos.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação do pedido 

de f. 326 verso.

Em seguida, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40526 Nr: 777-32.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALION ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 777-32.2012.811.0050 (Cód. 40526)

Recuperando: Salion Alves Vieira

Vistos.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação do pedido 

de f. 118-119.

Em seguida, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81688 Nr: 1757-37.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO MARCOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Autos nº 1757-37.2016.811.0050 (Cód. 81688)

Recuperando: Julio Marcos Pereira

Vistos.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação do pedido 

de f. 67-68.

Em seguida, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 14467 Nr: 1407-69.2004.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 2004/182 (Código 14467)

Autor: Ministério Público

Réu: Daniel Pereira da Silva

 Vistos.

Prossiga-se no cumprimento da decisão de f. 80-82.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61964 Nr: 2978-94.2012.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, 

MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Autos n° 2978-94.2012.811.0050 (Código 61964)

Exequente: Município de Campo Novo do Parecis

Executado: Banco do Brasil S/A

 Vistos.

Defiro o pedido de folha 36.

Assim, expeça-se o necessário para levantamento e transferência dos 

respectivos valores, conforme solicitado pelo exequente, arquivando-se, 

após, os autos, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61972 Nr: 2987-56.2012.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAZ INDUSTRIA ELETRÔNICA DA 

AMAZONAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE CRISTINA DA COSTA 

RODRIGUES VANÇO - OAB:239.771/SP, ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:MT- 17.603-A, GABRIELA CAROLINA DA SILVA GOMES - 

OAB:317.118, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:216.321/SP, WILSON 

ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B/MT

 Autos n° 2987-56.2012.811.0050 (Código 61972)

Exequente: Município de Campo Novo do Parecis

Executados: Cemaz Industria Eletrônica da Amazonas S/A
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 Vistos.

Defiro o pedido de f. 42-43.

Assim, expeça-se o necessário para levantamento e transferência dos 

respectivos valores, conforme solicitado pelo exequente.

Em seguida, intime-se o executado para proceder com o complemento do 

valor da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o referido prazo, certifique-se e manifeste-se o exequente.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61962 Nr: 2976-27.2012.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, 

MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14.081/MT, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:258420, Fernanda Queiroga Lira de Oliveira - OAB:275.470, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, Janaína Álvares Di 

Stasi - OAB:262.240, Joaquim Cesar Leite da Silva - OAB:251.169, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935/MT, Nizia Cristina Tiemi 

Aoki - OAB:214.154, Thays Freitas Gomes - OAB:261.243

 Autos n° 2976-27.2012.811.0050 (Código 61962)

Exequente: Município de Campo Novo do Parecis

Executado: Banco do Brasil S/A

 Vistos.

Defiro o pedido de folha 45.

Assim, expeça-se o necessário para levantamento e transferência dos 

respectivos valores, conforme solicitado pelo exequente, arquivando-se, 

após, os autos, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38708 Nr: 2061-12.2011.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLETTI & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono da parte requerida, para que 

fique ciente do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 

dias, o que entender de direito.

Campo Novo do Parecis, 6 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 19751 Nr: 2089-16.2007.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Gonçalves da Costa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Ribeiro Soares - 

OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé,Impulsiono os autos para parte Exequente,na pessoa de 

seu Ilustre Procurador manifestar (conforme flhs 57 dos autos) no prazo 

de 10(dez) dias indique bens disponiveis da Executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 113145 Nr: 3926-91.2016.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paula de Oliveira - 

OAB:OAB/SP 256.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, advertindo-a que, transcorrido o prazo, a missiva será 

devolvida à Comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 94295 Nr: 2121-40.2015.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação 

do Noroeste do RS - FIDENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Thomas Bender de Almeida, Darci 

Pedro Tormes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Antônio Pasche - 

OAB:31.321/RS, Sandra Maria da Silva - OAB:33.912/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, advertindo-a que, transcorrido o prazo, a missiva será 

devolvida à Comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 108311 Nr: 1937-50.2016.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Vendruscolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Roberto Gaspar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÉRCIO VENDRUSCOLO - 

OAB:6550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando o novo endereço do 

requerido aportado nos autos, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 15,00 (quinze) reais, devendo ser depositado na Conta 

Corrente nº 25.239-5, Agência nº 3037-6, Banco do Brasil S/A, em nome 

de FAAJ DEP DILIGÊNCIAS, mediante comprovação nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92027 Nr: 1343-70.2015.811.0051

 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: Contudo Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Julio Duarte Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1343-70.2015.811.0051 - 92027 (...) Decido. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 
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inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na inicial par CONDENAR o 

Requerido ao pagamento de R$ 8.040,50, devidamente atualizados pelo 

INPC e acrescidos de juros moratórios a partir do ajuizamento. CONDENO o 

Requerido, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados em R$ 5.000,00, na forma do art. 85, § 

8º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por parte de 

qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 

30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde/MT, 3 de fevereiro de 2017. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 84197 Nr: 3408-72.2014.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Cereais Norte & Sul do Brasil EIRELI - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente,IMPULSIONO os autos para a parte 

Exequente se manifesta acerca do Mandado de Citação (Diligência 

Negativa), requerendo o que entender de direito no prazo Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 76827 Nr: 1787-74.2013.811.0051

 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: Irisneide Araújo Guimarães Ramiro

 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:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para intimação 

da parte Requerente para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias 

apresentar impugnação á contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33350 Nr: 3469-69.2010.811.0051

 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: Geraldo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil S/A, Zurich Minas Brasil 

Seguros S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013, Jacó 

Carlos Silva Coelho - OAB:15013-A/MT

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca 

do § 3º do mesmo Artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 113925 Nr: 4273-27.2016.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Juculotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julles Sohel Bordim de Ley - 

OAB:OAB/RS 78136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, advertindo-a que, transcorrido o prazo, a missiva será 

devolvida à Comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80171 Nr: 459-75.2014.811.0051

 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: Francisco Carlos Torres da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nisesio Ricardo Zandonadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 12/04/2017, às 14:20 horas, conforme 

art. 334 § 3º, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 87871 Nr: 121-67.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GPdA, LGPdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BOTELHO DE ARAUJO - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

ADVOGADA DATIVA comparecer na Primeira Vara para que lhe seja 

entregue a certidão de honorários advocatícios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97553 Nr: 3239-51.2015.811.0051

 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: José Carlos Barboza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18473-A/MT, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A/MT

 Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na 

inicial, na forma do art. 487, I, do NCPC, mantendo incólume o título emitido 

pelo Requerente.CONDENO o Requerente ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído 

à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, considerado, em especial, 

o curto tempo de tramitação do feito. Entretanto, em face da gratuidade da 

Justiça, suspende-se a exigibilidade de tais verbas pelo prazo máximo de 

cinco anos, cabendo ao interessado demonstrar a possibilidade 

superveniente de pagamento da Parte.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 

3 de fevereiro de 2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91411 Nr: 1162-69.2015.811.0051

 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: Rudiney Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18473-A/MT
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 Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na 

inicial, na forma do art. 487, I, do NCPC, mantendo incólume o título emitido 

pelo Requerente.Sem custas, dada a gratuidade. CONDENO o Requerente 

ao pagamento dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% 

do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, 

considerado, em especial, o curto tempo de tramitação do feito. Entretanto, 

em razão da gratuidade, suspende-se a exigibilidade da verba pelo prazo 

de cinco anos, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 3 de fevereiro de 2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91249 Nr: 1131-49.2015.811.0051

 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: Fernando Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Carlos Criveletto - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B, Patrícia Aline Ramos 

Ferreira - OAB:7203-MT

 Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na 

inicial, na forma do art. 487, I, do NCPC, mantendo incólume o título emitido 

pelo Requerente.CONDENO o Requerente ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído 

à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, considerado, em especial, 

o curto tempo de tramitação do feito. Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por parte de 

qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 

30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. 

Campo Verde/MT, 3 de fevereiro de 2017.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89483 Nr: 627-43.2015.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Pavei Bif

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA MARCELE GARBUGIO 

FRANZOTTI - OAB:11982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691A

 Decido.Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos nos presentes 

embargos, mantendo hígida a execução apensa e a pretensão que nela se 

apresentou.CONDENO o Embargante ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 

10% do valor atualizado da causa. Entretanto, em razão da gratuidade da 

Justiça, a exigibilidade de tais verbas ficará sobrestada até que se 

demonstre a possibilidade de pagamento no prazo máximo de cinco anos. 

Certificado o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos principais. Em seguida, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 3 de fevereiro de 2017.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87470 Nr: 4929-52.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weg-Cestari Redutores e Motor Redutores S/A, Alcides 

Cestari Netto, Mauro Nunes Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo Vedovelli da 

Silva - OAB:216.838/SP, LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:210933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens penhoráveis do executado, sob 

pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94046 Nr: 2017-48.2015.811.0051

 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: Dalva Scherf da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14990/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B/MT, Evaldo 

Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Schulze - 

OAB:OAB/MT 16.807-A

 Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na 

inicial, na forma do art. 487, I, do NCPC, mantendo incólume o título emitido 

pelo Requerente.CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído 

à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, considerado, em especial, 

o curto tempo de tramitação do feito. Entretanto, em face da gratuidade da 

Justiça, suspende-se a exigibilidade de tais verbas pelo prazo máximo de 

cinco anos, cabendo ao interessado demonstrar a possibilidade 

superveniente de pagamento da Parte.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 

3 de fevereiro de 2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90868 Nr: 1016-28.2015.811.0051

 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: Tokio Marine Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Menegassi Ltda ME, Allianz 

Seguros S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:7.397

 Autos n° 1016-28.2015.811.0051 - 90868 (...) Decido. Pelo exposto, na 

forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO inteiramente 

procedentes os pedidos aduzidos nesta ação de indenização para 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 12.558,60, devidamente 

atualizados, pelo INPC, a partir do pagamento, em 13 de junho de 2014, e 

acrescidos de juros moratórios a partir da citação. CONDENO a Requerida, 

ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios do ilustre 

Procurador da Requerente, desde logo arbitrados no que corresponder a 

15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Por 

outro lado, JULGO improcedente o pedido de regresso feito pela 

Requerida/Denunciante em face da Seguradora Denunciada. Nessa lide 

secundária, CONDENO a Requerida/Denunciante ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios do nobre Procurador da 

Denunciada, desde logo arbitrados em 15% do valor atualizado da causa. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em não 

havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 3 de 

fevereiro de 2017. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96036 Nr: 2754-51.2015.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucélia Santos Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Despacho.

DEFIRO o pedido de p. 30/31, para autorizar a imediata transferência do 

valor depositado à conta corrente especificada.

Para tanto, EXPEÇA-SE o competente alvará.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte Exequente para que diga a respeito de 

eventuais valores remanescentes.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de janeiro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106019 Nr: 1216-98.2016.811.0051

 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: Claudia Eliza Dargas Bellei

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, INTIME-SE a Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto as informações acima citadas.Após a 

manifestação da Requerente, INTIME-SE o Requerido para que requeira o 

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

providências.Campo Verde/MT, 25 de janeiro de 2017.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116987 Nr: 5834-86.2016.811.0051

 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: Lucia Maria Piasecki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5834-86.2016.811.0051 - 116987

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de dezembro de 2016.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116987 Nr: 5834-86.2016.811.0051

 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: Lucia Maria Piasecki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a audiência de conciliação foi designada para o dia 

10/03/2017, às 15:00 horas, devendo a parte autora comparecer na data 

indicada.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117534 Nr: 6124-04.2016.811.0051

 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: João Marques Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado RICARDO FERREIRA GARCIA, OAB/MT 7313, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente JOÃO MARQUES 

ARAÚJO, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

29.03.2017, às 14h30min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91662 Nr: 1236-26.2015.811.0051

 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: Aparecida Nardelli

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para, no prazo legal manifestar acerca do Laudo de 

Estudo Psicossocial Ref. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17508 Nr: 3403-31.2006.811.0051

 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: Décio Luiz Johner

 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: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3691/MT

 INTIMO o requerente na pessoa de seu patrono para, no prazo legal 

apresentar suas CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação de fls. 

157/159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 103555 Nr: 582-05.2016.811.0051

 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: Pio Avelino Fassicolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado RICARDO FERREIRA GARCIA, OAB/MT 7313, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente PIO AVELINO FASSICOLO, 

na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 05.04.2017, 

às 14h40min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
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deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 116116 Nr: 5237-20.2016.811.0051

 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: Sérgio Paulo Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo e Jerônimo Júnior Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado RICARDO FERREIRA GARCIA, OAB/MT 7313, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente SÉRGIO PAULO 

SANTANA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

05.04.2017, às 16h20min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 103555 Nr: 582-05.2016.811.0051

 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: Pio Avelino Fassicolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 05/04/2017, às 14h40min, para realização da 

Sessão de Conciliação/Mediação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 118195 Nr: 321-06.2017.811.0051

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Albertine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sanar o vício relativo à constituição em mora o 

devedor e acostar aos autos o comprovante do recolhimento das custas e 

taxas, sob pena de extinção do processo, com fulcro no art. 321 , 

parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde, 19 de janeiro de 

2017. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 114454 Nr: 4487-18.2016.811.0051

 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: A. Riquetti Transporte - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 26/04/2017, às 14h00min, para realização da 

Sessão de Conciliação/Mediação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 116116 Nr: 5237-20.2016.811.0051

 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: Sérgio Paulo Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo e Jerônimo Júnior Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 05/04/2017, às 16h20min, para realização da 

Sessão de Conciliação/Mediação.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43934 Nr: 296-64.2014.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO BUENO NASCIMENTO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT, Thiago Moura Nasser - 

OAB:OAB/MT 18.004-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 296-64.2014.811.0029 (43934)

Vistos, etc.

 Impossível o deferimento de pedido de bloqueio em aplicações financeiras 

do Requerido, eis que ainda não efetivada sua citação.

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, sob pena de indeferimento da petição inicial por 

ausência de pressuposto de validade do processo (artigo 319, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil), nos termos do artigo 321, caput, do Novo 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Às providências.

Canarana, 03 de novembro de 2016.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55737 Nr: 1658-33.2016.811.0029

 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: V. P. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, 

WELLITON DA SILVA PEREIRA, MILENA SCHNEIDER REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO 

MUNICÍPIO DE CANARANA - MT, Prefeito Municipal de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:16653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, tendo em vista o disposto nas normas constitucionais, o ato 

guerreado é revestido de legalidade, não havendo que se falar em 

violação a direito líquido e certo do impetrante.Pelo exposto, por não haver 

direito líquido e certo amparado por mandando de segurança, denego a 

segurança.Sem incidência de verba honorária de sucumbência.Sem 

custas e despesas processuais. Com o trânsito em julgado arquivem-se 

com baixa.P. I. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81224 Nr: 1574-47.2016.811.0024

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONÍSIO PERUZZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristóvão Pedriel da Paixão - TABELIÃO do 

Cartório de Reg. de Imóveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 DIONÍSIO PERUZZOLO ajuizou ação de exibição de documentos cumulada 

com pedido de tutela antecipada em desfavor de CRISTÓVÃO PEDRIEL DA 

PAIXÃO.

 O pedido liminar foi deferido às fls. 12/13.

Após, requereu a autora, à fl. 42, a desistência do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais, uma vez ser a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita.

 Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 43079 Nr: 658-52.2012.811.0024

 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: Hudson Alves Moreira Romualdo de Souza, Ivonildes 

Alves Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Romualdo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:772 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o desarquivamento do feito, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 3229 Nr: 617-71.2001.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domenicio Madeira - Auto Posto e Transportadora S. 

Mônica, Domenico Madeira Júnior, Fabricia Galli Madeira, André Galli 

Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelsen Eustáquio da Silva - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Aparecido de Oliveira 

- OAB:7549/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora acerca do desrquivamento dos autos, requerendo o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41497 Nr: 56-61.2012.811.0024

 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: Hideki Yoshida

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de expedir intimação para o requerido para a 

audiência designada nos autos, tendo em vista a juntada posterior da 

petição de fl. 108, saindo o processo do local adequado para expedição 

da intimação, bem como pelo fato do agendamento não condizer com a 

data designada, e não havendo tempo hábil para tanto, encaminho o feito 

para redesignação da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 13522 Nr: 104-64.2005.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Sussia Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elpídio Alves Filho - 

OAB:5063-A/MT, Róber César da Silva - OAB:4784-b

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a defesa 

do acusado para os fins do artigo 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64344 Nr: 372-06.2014.811.0024

 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: Iva Francisca da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A., Movimento dos 

Atingidos por Barragens - MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Harry Magalhães - 

OAB:4.960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Gomes Carneiro - 

OAB:4511/TO

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76268 Nr: 2952-72.2015.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para a 

parte autor manifestar o interesse no prosseguimento do feito, impulsiono 

o presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o requerente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 71289 Nr: 818-72.2015.811.0024

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJCM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdB, JCFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de citação por ‘email’, uma vez que a hipótese dos autos 

não se amolda na previsão contida no artigo 246, V, do Código de 

Processo Civil. Para a realização do ato processual via ‘email’, nos termos 

da legislação processual, em especial, conforme a disposição contida no 

artigo 2º da Lei n° 11.419/2006, é imprescindível a existência de prévio 

cadastro, conforme ali se lê:

 “Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais 

em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura 

eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o 

credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos 

órgãos respectivos. § 1o O credenciamento no Poder Judiciário será 

realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada 

identificação presencial do interessado. § 2o Ao credenciado será 

atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o 

sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. § 3o Os 

órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o 

credenciamento previsto neste artigo.” [sem grifo no original]

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze (15) dias, 

forneça os dados necessários para a realização do ato processual.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público e, posteriormente, tornem-me os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 1365 Nr: 6-02.1993.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adejar Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Soares Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Antonio Pinheiro Espósito - OAB:4813

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista certidão de fl. 342, impulsiono 

o presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o requerente 

para apresentar os cálculos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 73743 Nr: 1794-79.2015.811.0024

 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: Joneci Aparecido Benedito de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 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 do requerimento ministerial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 85444 Nr: 3539-60.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA MARIA NEVES 

CANDIDA PAIXAO - OAB:18854/O

 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 dos documentos trazidos pelo executado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 71243 Nr: 794-44.2015.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raizes Construtora Comércio e Serviços-LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para a 

parte autora se manifestar acerca da correspondência devolvida, 

impulsiono o presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 83338 Nr: 2573-97.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães, Lisú Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Braz Imobiliária Emp. e Participações LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:11055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para a 

parte autora manifestar-se acerca da correspondênica devolvida, 

impulsiono o presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 78887 Nr: 696-25.2016.811.0024

 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: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO PROKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:11260

 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 de 05 

(cinco) dias, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 80074 Nr: 1208-08.2016.811.0024

 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: Município de Chapada dos Guimarães, Lisú Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwars de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:11055/MT

 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, 
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acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 80080 Nr: 1211-60.2016.811.0024

 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: Município de Chapada dos Guimarães, Lisú Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Daltro Filho, José de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:11055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação do autor, impulsiono o presente feito a fim de que seja 

intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 69530 Nr: 192-53.2015.811.0024

 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: Jovino Santana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Antonio de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para a 

parte autora manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça ref. 29, 

impulsiono o presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 80124 Nr: 1226-29.2016.811.0024

 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: Município de Chapada dos Guimarães, Lisú Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Daltro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:11055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para o 

exequente se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, 

impulsiono o presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 76161 Nr: 2902-46.2015.811.0024

 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: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para a 

parte autora depositar o valor correto e completo da diligência, impulsiono 

o presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o requerente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 73153 Nr: 1587-80.2015.811.0024

 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: Yone Mota Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odete Mota de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:19484/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 64684 Nr: 707-25.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson Mendes Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Rodrigues de Oliveira 

Delmondes - OAB:7819, Nelson Paschoalotto - OAB:8.530-A

 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 de fl. 61.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68257 Nr: 3429-32.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI PAES DE OLIVEIRA ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:31618/SP - 

1105, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro o pedido veiculado pela parte autora na peça protocolada em 

1°.7.2016, desde que necessárias, exceto a medida de arrombamento, 

que não está devidamente subsidiada.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74655 Nr: 2239-97.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Darci Inês Jager Perego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecília de Almeida Kawall

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Reitere-se a tentativa de citação.

II. Caso haja fundada suspeita de ocultação da parte executada, o que 
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deverá ser devidamente certificado, proceda-se à citação por hora certa 

conforme apregoa o CPC/2015.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79535 Nr: 984-70.2016.811.0024

 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: JESSIANE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:I. Homologo a desistência da presente ação para os 

fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015. 

Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015;II. Condeno 

a parte autora ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

sobre o valor da causa (R$ 10.000,00 x 2% = R$ 200,00), cuja importância 

deverá ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Prazo para 

pagamento: 15 (quinze) dias.Intime-se a autora, pessoalmente e por meio 

do advogado constituído, advertindo-a de que, não havendo o pagamento 

no prazo fixado, a multa será inscrita como Dívida Ativa.Decorrido o prazo 

para pagamento, certifique-se e proceda-se na forma do art. 77, §3º, do 

CPC/2015.O pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

não está inserido no rol do art. 98 do CPC/2015, razão pela qual, a 

gratuidade da justiça que foi deferida à parte não a exime do seu 

pagamento.III. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, ficando suspensa a sua exigibilidade nos termos 

do art. 98, §3º, do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Expeça-se 

o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79740 Nr: 1068-71.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINE ZERI, ANA MARCIA LIMA 

ZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título extrajudicial (arts. 783, 784 e 798, 

CPC/2015).

II. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (art. 829, CPC/2015), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, a qual deverá 

recair sobre bem eventualmente já indicado na inicial pela parte exequente, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada (art. 829, §1° 

e §2°, CPC/2015).

III. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento no prazo mencionado (art. 827, §1°, 

CPC/2015).

IV. Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC/2015 (art. 915, 

CPC/2015).

V. Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

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

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916, CPC/2015).

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81307 Nr: 1594-38.2016.811.0024

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesson Cruz Alves Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Indefiro a inscrição de restrição no portuário do veículo junto 

ao sistema Renajud, pois se trata de medida excepcional, não devendo ser 

admitida enquanto a parte não tenha demonstrado que esgotou os meios 

de localização do bem objeto do contrato de alienação fiduciária.Ademais, 

desnecessária a inserção da restrição com o fito de impedir a 

transferência do veículo a terceiros, uma vez que a própria existência da 

alienação fiduciária impede a transferência. Neste sentido:(...)Destarte, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, manifeste o 

interesse no prosseguimento do feito, indicando o(s) endereço(s) para 

citação da parte requerida e para localização do bem, sob pena extinção e 

arquivamento.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81700 Nr: 1779-76.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVALE COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO E PECUÁRIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA FONTES 

BREGUNCI - OAB:99140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título extrajudicial (arts. 783, 784 e 798, 

CPC/2015).

II. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (art. 829, CPC/2015), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, a qual deverá 

recair sobre bem eventualmente já indicado na inicial pela parte exequente, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada (art. 829, §1° 

e §2°, CPC/2015).

III. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento no prazo mencionado (art. 827, §1°, 

CPC/2015).

IV. Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC/2015 (art. 915, 

CPC/2015).

V. Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

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

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916, CPC/2015).

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 83025 Nr: 2431-93.2016.811.0024

 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: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Aparecido Braz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro o pedido veiculado pela parte autora na peça protocolada em 

4.11.2016, desde que necessárias, exceto a medida de arrombamento, 
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que não está devidamente subsidiada.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 14707 Nr: 1090-18.2005.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Neves da Silva, Alcebíades José Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Biancardi Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210-MT, Leandro De Souza Bonfim - OAB:19.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, para proceder a intimação dos Advogados: Dr. Leandro de Souza 

Bonfim OAB/MT 19.247, e do Alcebíades José Bonfim OAB/MT 3.210-MT, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50860 Nr: 2085-84.2012.811.0024

 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: Luiz Fernando de Arruda Cruz

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 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 ao decurso de prazo, conforme o 

agendamento 25/05/2016, informado à f. 93, bem como quanto a 

manifestação do INSS, f. 95.V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76131 Nr: 2880-85.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro os pedidos veiculados pela parte exequente em 1°.8.2016.

II. Expeça-se o necessário.

III.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77189 Nr: 3403-97.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condominio Nautico de Serviços Portal das Aguas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MANOEL MAGARINO, MARINA DE 

PORTO MANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CAMPOS MESQUITA 

- OAB:19640/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. A parte autora apenas alega e não demonstra que diligenciou 

na busca do endereço do requerido.Com efeito, não cabe ao Magistrado 

adotar tal providência, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de 

tentar localizar o endereço da parte requerida. Neste sentido:“(...)Desta 

feita, indefiro de expedição de ofício para busca do endereço da parte 

requerida, uma vez que não foi comprovado no feito o esgotamento das 

medidas extrajudiciais em tal ímpeto. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 dias, manifeste o interesse no prosseguimento do feito, 

indicando o(s) endereço(s) para citação da parte requerida, sob pena 

extinção e arquivamento.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77858 Nr: 302-18.2016.811.0024

 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: Banco Honda S/A, Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ideraldo Pedroso Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I.Defiro o pedido veiculado pela parte autora na peça protocolada em 

7.5.2016, desde que necessárias, exceto a medida de arrombamento, que 

não está devidamente subsidiada.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87160 Nr: 4268-86.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/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, da decisão a seguir 

transcrita:“Vistos etc. I. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a exordial, sob pena de indeferimento, lançando 

autenticação da autoridade competente na(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa atrelada(s) à inicial, na forma do artigo 2°, §6° da Lei n° 6.830/80, 

uma vez que o(s) referido(s) documento(s) não possui(em) assinatura(s). 

II. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 63353 Nr: 3201-91.2013.811.0024

 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: Ailto Fernandes de Oliveira, Mellina Vitoria Fernandes de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís Domingos da Silva - 

OAB:4.907B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido para, 

confirmando a liminar deferida, DETERMINAR a desconstituição da penhora 

efetivada na conta bancária da menor embargante (fls. 13 e 15 deste 

feito) às fls. 25/28 da execução fiscal em apenso.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015.O Estado de Mato Grosso é isento de 

custas processuais, consoante o artigo 3°, I, da Lei Estadual n° 7.603/01. 

Deixo de condenar o Ente em honorários advocatícios sucumbenciais, em 

face do princípio da causalidade, conforme exposto anteriormente nos 

fundamentos da decisão.Translade-se cópia desta sentença ao feito 

principal.Publique-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, 

observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho. Transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64916 Nr: 897-85.2014.811.0024

 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
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 PARTE AUTORA: MFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLR, GRdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Araújo - 

OAB:3.654-A, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Araújo - 

OAB:3.654-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, manifestar quanto a devolução da 

Carta Precatória com diligiencia negativa (f. 35/41..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62447 Nr: 2261-29.2013.811.0024

 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: Giovani Soares Ramos, Enymar Ataíde, José Gomes 

Caldeira, José Antonio Rogoni, Osvaldo Teodoro Ferreira, Militão Militino 

Felipe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães, José de 

Souza Neves, Alvani Benetti Macagnan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís Domingos da Silva - 

OAB:4.907B

 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, manifestar manifestar nos autos 

quanto a devolução da Carta Precatória, com diligencia negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63353 Nr: 3201-91.2013.811.0024

 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: Ailto Fernandes de Oliveira, Mellina Vitoria Fernandes de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís Domingos da Silva - 

OAB:4.907B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão de TEMPESTIVIDADE: Certifico que, o recurso de apelação de f. 

44/47, foi apresentado tempestivamente. Assim, impulsiono o presente 

feito em cumprimento as determinações legais, intimando a parte 

Embargante, pela imprensa para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do 

NCPC . Após, remeto os autos à expedição de documentos para remessa 

dos autos ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66504 Nr: 2141-49.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane dos Santos Souza Moraes, Cristiane 

dos Santos Souza Moraes, Nicolino de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 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, manifestar manifestar nos autos 

quanto a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63336 Nr: 3178-48.2013.811.0024

 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: Ana Cleide Lima dos Anjos Montelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nauro Moraes Montelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Plinio José de Siqueira Neto - 

OAB:10.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da inventariante, pela 

imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos, quanto 

ao oficio juntado à f. 46/47.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75287 Nr: 2528-30.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Soares Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luís Domingos da 

Silva - OAB:4.907B

 Diante do exposto, REVOGO a prisão preventiva de OSVALDO SOARES 

MARTINS, qualificado nos autos, mediante as seguintes condições: I. 

Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP);II. Não mudar 

de residência ou se ausentar da Comarca onde reside, por mais de 07 

(sete) dias, sem aviso prévio deste Juízo (art. 319, IV, CPP) bem como 

informar sobre suas atividades de trabalho e/ou estudos no prazo de trinta 

dias;III. Por ocasião do cumprimento do alvará de soltura o réu deverá 

informar ao oficial de justiça o seu endereço e telefone de contato (seu ou 

de algum familiar), os quais deverão permanecer atualizados nos autos em 

caso de mudança;IV. Monitoração eletrônica (não poderá retirar ou deixar 

que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias 

por 3 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do 

aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a 

tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; 

deverá zelar para que terceiro não o danifique). Em caso de 

descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar ao Juízo 

da causa.V. Recolhimento noturno das 20h às 06h, inclusive aos finais de 

semana e feriados. Para esta finalidade, deverá ser observado o 

endereço informado ao Oficial de Justiça.Expeça-se ALVARÁ DE 

SOLTURA, devendo o acusado ser, imediatamente, posto em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso.A fim de viabilizar o cumprimento 

da condição consignada no item “IV” supra, oficie-se à Direção da Unidade 

Prisional onde o réu encontra-se recolhido para que providencie a 

colocação de tornozeleira eletrônica.Oficie-se ainda a SEJUDH, solicitando 

que sejam providenciadas as condições para que seja feito o 

monitoramento do referido dispositivo.Advirta-o de que a inobservância de 

quaisquer das medidas cautelares aplicadas ensejará a decretação da 

prisão preventiva (art. 282, § 4º, CPP).Sem prejuízo do acima exposto, 

cumpra-se integralmente a decisão proferida em audiência de instrução. 

Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88352 Nr: 511-50.2017.811.0024

 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: LIDIANE ANTONOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovercil de Oliveira, Lucileide Gonçalves da 

Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Recebo a inicial.

II. Infere-se conveniente a justificação prévia do alegado. Portanto, 

designo o dia 11.4.2017, às 16h30min, para realização da audiência.

A parte autora deverá, caso ainda não o tenha feito, no prazo de 15 dias, 

apresentar o rol de suas testemunhas. Frise-se que o rol de testemunhas 

deverá conter, “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” (art. 450, CPC/2015).

Advirta-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe 
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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”.

III. Cite-se a parte requerida para que compareça na audiência de 

justificação (CPC, art. 562, parte final, do CPC/2015), na qual poderá 

intervir, desde que o faça por intermédio de advogado.

IV. O prazo para oferecimento de contestação, de 15 (quinze) dias, será 

contado a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida 

liminar (art. 564, parágrafo único, do CPC/2015). Conste no mandado de 

citação as advertências do artigo 344 do CPC/2015.

V. Ademais, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 98 do CPC.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 83788 Nr: 2790-43.2016.811.0024

 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: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lídia Mercês Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 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.: 81834 Nr: 1839-49.2016.811.0024

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Nunes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:OAB/SP 153.447, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 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.: 74152 Nr: 1992-19.2015.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA, 

Augusto Alberto Iglesias Ferreira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I.Defiro o pedido veiculado pela parte executada na peça protocolada em 

20.9.2016.

II.Desta feita, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

regularizar a missiva juntando as cópias apontadas pela parte executada 

na peça referida.

III.Sem prejuízo, oficie-se o Juízo Deprecante solicitando informações 

quanto à impugnação à avaliação apresentada pela parte executada.

IV.Não cumprida a determinação veiculada para a parte exequente e/ ou 

não havendo resposta do Juízo Deprecante no prazo de 30 dias, 

devolva-se independentemente de integral cumprimento.

V. Intimem-se.

VI.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82990 Nr: 2411-05.2016.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ROMANO DEOLINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shirley Aparecida Nutsuok Arradal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO EDUARDO F. MOREIRA 

DE SOUZA SANTOS - OAB:268890

 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.: 86656 Nr: 4035-89.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERST BERTOLIN, CÁSSIA 

THEREZA MONTEIRO GODOY BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, observa-se que não se encontra anexo a inicial os 

atos constitutivos do Banco John Deere S.A. demonstrando que Israel 

Gobatto de Oliveira é, de fato, diretor e possui poderes para 

representação legal da referida pessoa jurídica.

II. Desta feita, intime-se o advogado da parte autora para que, no prazo de 

15 dias, emende a inicial, sob pena de indeferimento, juntando ao feito os 

atos constitutivos de seu cliente de modo a regularizar a representação 

processual como acima alinhavado.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 46702 Nr: 1171-20.2012.811.0024

 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 Fernando de Oliveira e Silva, Valéria Cristina de 

Oliveira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Fernandes Solva Alves, Valdir Alves 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adnilson Neto Oliveira Batista - 

OAB:OAB/MG 128.693, Victor Luciano de Oliveira - OAB:OAB MG 

158.276

 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 ao retorno da carta precatória informando 

a diligência negativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87913 Nr: 356-47.2017.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Nogueira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kátia Carvalho Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 Vistos, etc.

I. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte embargante, o que faço 

com fundamento no artigo 98 do CPC/2015.

II. Certifique se os presentes embargos opostos à execução extrajudicial 

cód. 72903 são tempestivos (art. 915 do NCPC).

III. Se tempestivos, desde já os recebo nos termos do art. 920 do 

CPC/2015, caso em que este feito deverá ser apensado aos autos de 

execução extrajudicial cód. 72903.

IV. Caso tempestivos os embargos opostos, intime-se a parte 
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exequente/embargada para impugnação no prazo de 15 dias.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21879 Nr: 2677-70.2008.811.0024

 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: José Mario Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Castro Cintra - 

OAB:10044

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

OAB:10.320-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem quanto ao Laudo Pericial 

de f. 136/139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67125 Nr: 2605-73.2014.811.0024

 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: Benigna Maria de Souza Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães, Lisú 

Koberstain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Guimarães Fernandes 

Balduino - OAB:13.587, ITAIANA APIO - OAB:16103/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, Renato de Almeida Orro Ribeiro - 

OAB:11055/MT

 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, manifestar interesse na execução da 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 69738 Nr: 285-16.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Reitere-se a tentativa de citação.

II. Caso haja fundada suspeita de ocultação da parte executada, o que 

deverá ser devidamente certificado, proceda-se à citação por hora certa, 

conforme apregoa o CPC/2015.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87082 Nr: 4198-69.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alamir Borges Stephan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/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, da decisão a seguir 

transcrita: "Certifico em cumprimento as determinações legais que, 

IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, “Vistos 

etc. I. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a exordial, sob pena de indeferimento, lançando autenticação da 

autoridade competente na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa atrelada(s) à 

inicial, na forma do artigo 2°, §6° da Lei n° 6.830/80, uma vez que o(s) 

referido(s) documento(s) não possui(em) assinatura(s). II. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 55121 Nr: 3015-05.2012.811.0024

 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: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Rezende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - 

OAB:19466/O, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luís Domingos da 

Silva - OAB:4.907B

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, para proceder a intimação da Advogada da parte requerente via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse ao 

prosseguimento do feito, tendo em vista o pedido de desarquivamento.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 83629 Nr: 985-08.2013.811.0009

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL COSTA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA LELIS DE ARAÚJO, LEANDRO LELIS 

DE ARAUJO, IVONE LELIS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados da parte Requerente, Dr. Luiz 

André Bezerra Marques de Sá – OAB/8.736/B, bem como, a Intimação dos 

Advogados dos Requeridos, Dr. Ricardo Zeferino Pereira – OAB/MT 

12.491-B e Dr. Frederico Stecca Cioni – OAB/MT 15.848, de que foi 

designado o dia 23/03/2017, às 14h, para realização de audiência de 

CONCILIAÇÃO, devendo comparecerem ACOMPANHADOS de seus 

constituintes, ou como lhe aprouver, sozinho, desde que tenha habilitação 

para transigir, observando os ônus decorrentes em caso de ausência, 

conforme dispõe o caput e o § 8.º do art. 334, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 96759 Nr: 3691-90.2015.811.0009

 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 ANTONIA MOREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJEFINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte 

Requerente, , de que foi designado o dia 12 de abril de 2017, às 13h30m, 

para realização de audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO nos 

presentes autos, calhando frisar que cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 

03 dias antes da solenidade os comprovantes desta intimação; facultado 

apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os ônus por 

seu não comparecimento. Mas deve apresentar o rol em juízo no prazo 

sobredito. Forte no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC, ressalvando a 

possibilidade subsidiária de intimação judicial somente nas hipóteses do § 
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4º do aludido dispositivo de Lei, ADVERTINDO que se a sentença for 

proferida em audiência, eventual recurso voluntário terá o início da 

contagem do seu prazo da data da audiência, independentemente de 

qualquer intimação outra, estando as partes e seus procuradores 

presentes ou não, a teor da expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC. 

tudo de acordo com a decisão de fls. 65, a seguir transcrita: “Vistos etc. 

Sem preliminares ou outras questões pendentes, declaro o feito saneado. 

Como pontos controvertidos, fixo a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres. DEFIRO a produção de prova 

testemunhal, cujo rol deverá vir aos autos em até 15 dias, nos termos do 

art. 357, § 4º, do CPC. ....Assim, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o DIA 12 DE ABRIL DE 2017, ÀS 13:30 HORAS. 

Intimando-se as partes. Calha advertir as partes que se a sentença for 

proferida em audiência, eventual recurso voluntário terá o início da 

contagem do seu prazo da data da audiência, independentemente de 

qualquer intimação outra, estando as partes e seus procuradores 

presentes ou não, a teor da expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 7215 Nr: 743-06.2000.811.0009

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

 PARTE AUTORA: DILSON MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DALMOLIN, ITAMAR CEZAR 

DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte exequente para indicar 

bens passíveis de penhora ou o que entender de direito, no prazo de 10 

dias, ante a não efetivação do bloqueio de valores, conforme extrato 

constante às fl. 134/135.

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88360 Nr: 1598-91.2014.811.0009

 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: LUCIANO MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. patrono requerente DR. MAURICIO RICARDO ALVES para 

no prazo legal, manifestar-se nos autos supra, pugnando o que entender 

de direito. À disposição na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51109 Nr: 1829-94.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte para que no prazo legal, se manifeste 

sobre a Impugnação à Execução, de fls. 139/149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48451 Nr: 2245-96.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, 

SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte para que no prazo de 15 (quinze)dias, se 

manifeste sobre a Impugnação à Execução, de fls. 313/324.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58769 Nr: 391-28.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR FIGUEIREDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte para que no prazo legal, se manifeste 

sobre a Impugnação à Execução, de fls. 132/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87510 Nr: 898-18.2014.811.0009

 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: LEONARDO FIRMINO DA SILVA

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, para que se 

manifeste NO PRAZO LEGAL, acerca do DOCUMENTO JUNTADO PELO 

PERITO de fls. 114/115, nos autos em referência que se encontra à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53735 Nr: 1169-66.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE LOURDES ORTEGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para manisfestar-se no prazo legal 

sobre a impugnação a fls.114/119

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81343 Nr: 2414-44.2012.811.0009

 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: RAIMUNDO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Autos n°: 2414-44.2012.811.0009.

Código Apolo n°: 81343.

Vistos, etc.

Tendo em vista o pedido do requerido Município Colíder-MT aportado às fls. 

103/105, verifica-se que se trata de pedido de reconsideração da decisão 

de fl. 97, uma vez que naquela oportunidade fora fixado os honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), condenando os 

requeridos Município de Colíder-MT e Estado de Mato Grosso ao 

pagamento em proporções iguais.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

ISTO POSTO, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido 

de reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida, 

devendo a Secretaria de Vara expedir o necessário para o seu 

cumprimento.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48574 Nr: 2367-12.2008.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JURACY JOAQUIM BESERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 20/2006.

Código Apolo nº: 48574.

 Vistos, etc.

 Diante do teor da certidão de fl. 38, DETERMINO as seguintes 

providências:

I - Estando o bem (uma bicicleta, marca Monark, modelo “barra circular”, 

cor vermelha, quadro nº FF 16357) armazenado em Juízo, OFICIE-SE a 

Diretoria do Fórum para que certifique o atual estado em que se encontra o 

bem apreendido nos autos em apenso.

II- Ainda, REALIZE-SE avaliação deste por Oficial de Justiça conforme 

distribuição pela central de mandados.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo com as 

baixas e anotações estilares.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 03 de fevereiro de 2017.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88933 Nr: 2050-04.2014.811.0009

 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: SUSANI PETINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2050-04.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 88933.

Vistos, etc.

DEFIRO a citação de Paulo Roberto da Rocha, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer reposta escrita, 

devendo a secretaria observar a regra contida no art. 257 do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo sem manifestação, devidamente certificado, nos 

termos do IV, do artigo 257, do CPC, nomeio a Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa do réu revel, assim INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 03 de fevereiro de 2017.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93700 Nr: 1853-15.2015.811.0009

 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: CARLA APARECIDA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA CRISTINA BAGGIO 

DE CARVALHO RICHTER - OAB:OAB/MT 4676

 Autos nº: 1853-15.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 93700.

Vistos, etc.

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.

AS PROVIDÊNCIAS.

Colider/MT, 03 de fevereiro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47385 Nr: 1183-21.2008.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR JOÃO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 (...) Por conseguinte, não havendo qualquer nulidade a ser declarada, 

impertinente a declaração da prescrição de qualquer dos crimes 

denunciados, já que o delito presente no aditamento da denúncia (CP, art. 

129, §9º) supostamente ocorreu em dezembro de 2007, com prescrição 

em oito anos, ou seja, recebido aditamento em 13/05/2014, inexiste 

prescrição até o presente momento.Quanto a denúncia oferecida na data 

de 01/02/2013, em juízo de cognição sumária, constato a plausibilidade 

jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na 

preambular acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como 

fortes indícios de autoria.A materialidade e a autoria delitiva encontram-se 

evidenciadas pelo termo de declaração da vítima e das testemunhas, bem 

como, laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para 

localização das lesões.Destarte, por descrever fatos que, em tese, se 

subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, recebo a 

denúncia ofertada, na forma em que foi posta em juízo.Relembre-se que, 

nesta seara, somente cabe a rejeição da denúncia ou seu arquivamento 

quando a peça acusatória seja manifestamente viciada ou inepta, a teor do 

que preconizam as Cortes Superiores:“A denúncia é uma proposta da 

demonstração de prática de um fato típico e antijurídico imputado a 
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determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e à contradita, e 

apenas deve ser repelida quando não houver indícios da existência de 

crime ou, de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência 

do acusado ou, ainda, quando não houver, pelo menos, indícios de sua 

participação” (HC 90.201/RO, Primeira Turma Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJU 

de 31/08/2007) (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99551 Nr: 1858-03.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVERSON PEREIRA DA SILVA, EDGAR 

DIVINO ALVES, EDER FERNANDO DE LIMA, WILLIAN JHONATAN 

SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 (...) A resposta à acusação do réu Eder Fernando de Lima foi 

apresentada na data de 15/08/2016 (f.167-172), a dos demais réus foi 

apresentada pela Defensoria Pública em 23/08/2016 (180).Em audiência 

instrutória foram inquiridas sete testemunhas, duas vítimas, bem como 

interrogados os acusados (f.211-214).Deprecada a oitiva da vítima Janeci 

e das demais testemunhas de acusação, foi designada a audiência para a 

data de 06/04/2017, contudo, após requerimento deste juízo para que 

fosse abreviado o ato, a audiência foi antecipada para a data de 

10/03/2017.Nesse sentido, impertinente qualquer eventual alegação de 

excesso de prazo, haja vista que foram tomadas todas as diligências para 

que os autos tramitassem da forma mais célere possível.Contudo, 

sobreleva ressaltar que a pluralidade de réus e a grande quantidade de 

testemunhas a serem inquiridas, sendo necessária, inclusive, a expedição 

de carta precatória, acarretou o consequente retardamento processual, 

plenamente justificado. Lado outro, de acordo com a dicção do art. 222, § 

1º, do CPP, não havendo suspensão da instrução processual nessas 

hipóteses, intimem-se acusação e defesa a requererem, se quiserem, as 

diligências complementares do art. 402 do Código de Ritos.Certificado o 

decurso do prazo, e não retornada a missiva, abra-se vistas ao MP para 

alegações finais e, posteriormente, à Defesa.Havendo pedido incidental, 

conc lusos  para  aprec iação.Cumpra-se ,  exped indo-se  o 

necessário.Colíder (MT), 03 de fevereiro de 2017.Fabio PetengillJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98932 Nr: 1431-06.2016.811.0009

 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): NATALIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

JOSIMAR JESUS DA SILVA, WESLEY VENTURA DE CASTRO, GUSTAVO 

MAZZALI PEREIRA, JOÃO PAULO BERTOLDO ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629, RENATO TENÓRIO ALVES - OAB:20.017-0

 Processo n°: 1431-06.2016.811.0009 (Código 98932)Autor: Ministério 

Público EstadualRéus: Natalie Oliveira do Nascimento e OutrosV I S T O S, 

Cuida-se da ação penal vertida pelo Ministério Público Estadual em face de 

Natalie Oliveira do Nascimento, Gustavo Mazzali Pereira, João Paulo 

Bertoldo Angeli, Josimar Jesus da Silva e Wesley Ventura de Castro, 

atribuindo-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput e artigo 

35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 e 69 do 

Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90.A denúncia foi 

oferecida na data de 13/05/2016, e, ato seguinte, os acusados Gustavo e 

João Paulo pugnaram pela revogação da prisão preventiva (f.129-138), o 

que foi denegado por decisão fundamentada, corroborando a opinião 

ministerial lançada às fl. 146-151.[...]Certificado o decurso do prazo, e não 

retornada a deprecata, abra-se vistas ao MP para alegações finais e, 

posteriormente, aos réus.Havendo pedido incidental, conclusos para 

apreciação.Às providências.Colíder (MT), 02 de fevereiro de 2017.FABIO 

PETENGILL, Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92577 Nr: 1029-56.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS PASSOS, 

DARÇO SEBASTIÃO DE ALMEIDA, DEIVID KANEY DE SOUZA REIS, 

WANESSA OLIVEIRA NOGUEIRA, EDERSON ALVES DA SILVA, 

DIEFERSON DA SILVA, PATRICIA DO NASCIMENTO DE ALMEIDA, 

ANDERSON MATIAS DOS SANTOS, ALEX JUNIOR BARROS MACHADO, 

RAFAEL ARAUJO BATISTA, ROMARIO GONZAGA DOS SANTOS, 

ARLINDO PEREIRA DE SOUZA, EBERSON CORREIA DE CAMPOS, 

EMERSON JOSÉ COSTA HARTMANN, NAIARA LEÃO RIBEIRO, CLEYA 

TEIXEIRA DE SOUZA, DEIVID MATIAS DOS SANTOS, VANDERLEI RAMOS 

DA CRUZ JUNIOR, VONY CLEMENTINO DE ARAÚJO, FRANCINALDO 

SANTOS DO VALE, VALDOMIRO ANTONIO KRASUCKI, VLADEMIR 

MATHIACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:6908/A, ANGELITA KEMPER - OAB:15090, 

ANTONIO FERREIRA DINIZ - OAB:16355, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, ERCILIO 

MARTINI JUNIOR - OAB:19.230, FABIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700/O, FLADSON CHIQUITIN - OAB:17743, IRINEU PAIANO 

FILHO - OAB:6.097-A/MT, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740, MAURICIO 

RICARDO ALVES - OAB:15.523/MT, PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:18874/O, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, RUY BARBOSA 

MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 AÇÃO PENAL Nº: 1029-56.2015.811.0009 (Código nº 92577)AUTOR: 

Ministério Público EstadualRÉU: Eberson Correira de Campos e outros[...].D 

E C I D [...]Desse modo, é possível verificar que estamos nos estertores do 

procedimento, restando apresentação de alegações finais pelas partes, 

para que os autos sejam conclusos para sentença, razão porque, não há 

justificativas para a revisão da ordem cautelar exarada nos autos, 

mormente ante a multiplicidade e a natureza dos crimes imputados 

(associação para tráfico de entorpecentes e organização criminosa 

armada).Por tudo isso, mantenho a ordem de prisão cautelar dos 

increpados, determinando a expedição de carta precatória para oitiva das 

testemunhas Romildo de Oliveira Correa e Carlos Eduardo Torres Batista, 

na forma requerida pela acusação às fls. 2345/2346 e, logo após, a 

remessa dos autos ao Parquet para oferecimento de memoriais e, ao 

depois, às defesas, também para apresentação de suas alegações 

finais.Realizados os atos, conclusos incontinenti, para prolação de 

sentença.Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá prestando as informações requeridas às fls. 2.343.Intimem-se 

as defesas e o MP.Oficie-se à CGJ/MT, em cumprimento ao procedimento 

administrativo mencionado acima.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Colíder (MT), 6 de fevereiro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz 

Substituto

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 77985 Nr: 2376-13.2015.811.0046

 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: WILSON CUNHA CGONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, nos 

autos da ação de reintegração de posse proposta por WILSON CUNHA 

GONÇALVES, em desfavor de JUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS.Sem 

custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo.P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1805 Nr: 666-80.2000.811.0046

 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: RODOLFO TEIXEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO PINTO BARCELOS, ADILSON 

OZEAS PIOVEZAN, PÚBLIO VILAS BOAS NETO, SERRANA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 Vistos em correição.

Rodolfo Teixeira Júnior, qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO contra a decisão retro vez que, segundo o embargante, o 

juízo foi contraditório e omisso.

 Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo conforme 

certificado.

 O valor de indenização por dano moral a ser considerado pelas partes é o 

valor de R$ 20.000, valor inserido no dispositivo, afinal é essa parte da 

sentença que irá transitar em julgado e este é o valor apto a reparar o 

dano causado.

Deixo de repetir a fundamentação acerca da exclusão dos sócios da 

empresa vez que tal embargo, nesse aspecto, é protelatório, afinal a 

fundamentação para tal ponto se encontra na página 384 da sentença, 

inclusive com jurisprudência sobre o assunto. Quem responde pelos atos 

da empresa é a própria empresa. Não se confunde a responsabilidade da 

pessoa jurídica com a responsabilidade dos sócios que são pessoas 

físicas.

 O valor de R$ 6000,00 deve ser corrigido pelo INPC a partir do 

desembolso, ou seja, a partir do pagamento, sendo que a taxa de juros de 

mora de 1% ao mês também incide a partir do desembolso.

 Os honorários são de 20% sobre o valor atualizado da causa.

 Condeno ainda a empresa a pagar o valor de R$ 3000,00 (honorários) e 

R$ 700,00 (outras despesas), já que tais gastos foram devidamente 

comprovados na inicial pelos documentos juntados. Tais valores devem 

ser corrigidos pelo INPC a partir do desembolso, ou seja, a partir do 

pagamento, sendo que a taxa de juros de mora de 1% ao mês também 

incide a partir do desembolso

Assim sendo dou PARCIAL PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Em relação ao pedido de fls. 392, restituo o prazo ao solicitante, a 

empresa Serrana Empreendimentos Imobiliários LTDA.

 Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1483 Nr: 528-16.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA OAB-MT N° 5447B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES GUERRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AURY RODRIGUES 

LOPES - OAB:OAB/MS 11846

 Vistos em correição.Comércio e Representações Signor LTDA, 

qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a 

decisão retro vez que, segundo o embargante, o juízo foi contraditório à 

prova dos autos e omisso quanto a prova dos autos. Decido. Conheço do 

recurso, eis que adequado e tempestivo conforme certificado. :(...), sendo 

que desde o vencimento do título o autor se encontra impossibilitado de 

utilizar o capital que lhe seria devido. Os juros compensatórios são fixados 

ao percentual de 1% ao mês, também, como já dito, devem incidir a partir 

do vencimento do título. Em relação ao gasto com honorários advocatícios 

tendo em vista a inexistência de contratos utilizo-me da tabela de 

honorários da OAB-MT para arbitrar tais honorários em R$ 3.338,88 (Item 

1 . 1  d a  t a b e l a  V I I I  –  d i s p o n í v e l  e m 

http://www.oabmt.org.br/Admin/Arquivos/Documentos/201602/PDF24885.

pdf - data de 03/02/2017 às 16:38). Por fim, quanto ao argumento de que a 

dívida esta sendo cobrada duas vezes, entendo justamente o contrário. A 

divida não foi paga nenhuma vez. A partir do momento em que a empresa 

Comércio e Representações Signor LTDA efetuar o pagamento do crédito, 

bastará juntar tal comprovante na outra ação e solicitar sua extinção ou a 

compensação do referido valor pago. Assim sendo dou PARCIAL 

PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.Publique-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60608 Nr: 2393-54.2012.811.0046

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MACHADO, MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO TEIXEIRA JUNIOR, LUIZ FERNANDO 

PINTO BARCELOS, ADILSON OZEAS PIOVEZAN, PÚBLIO VILAS BOAS 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 Vistos em correição.

Às fls. 432 foi solicitado prazo para juntada do termo de compromisso do 

inventariante, sendo que tal pedido foi feito em setembro de 2016. Já 

estamos em fevereiro de 2017 e nada foi juntado nos autos.

Determino a intimação da Drª Gleyscler Belussi Ribeiro Gonçalves, 

OAB/MT 16681 para juntar o termo em 10 dias sob pena de incidir nas 

consequências legais.

Caso o referido termo seja juntado, deve ainda a parte impugnar a 

contestação de fls. 405/411.

Feita a impugnação.

Autos conclusos para ser saneado.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65750 Nr: 3927-96.2013.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO FRANCISCO BELLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ SISTI - OAB:5342, 

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS, CREUNEDE RAMOS PEREIRA - OAB:11745

 Vistos em correição.Trata-se de carta precatória encaminhada para este 

juízo com o objetivo de que fosse realizada a hasta pública do bem 

pertencente aos executados Germano Francisco Bellan e Ale Neheme 

Abadallah sendo o exequente o Banco Bamerindus do Brasil S/A. Às fls. 

85 consta pedido de reconsideração de ato o qual deixo de apreciar. Este 

juízo já se manifestou anteriormente (fls. 94) que eventual pedido de 

concurso de credores deve ser feito perante o juízo da execução e não 

neste juízo deprecado.Às fls. 113 há pedido de Roberto Soligo e Isaac 

Chedid Saude para que finalizados os (...)-SE - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 2007209685 SE (TJ-SE) Data de publicação: 08/05/2008 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR CARTA 

PRECATÓRIA. PEDIDO DE ARREMATAÇÃO. COMPETÊNCIA LIMITADA DO 

JUÍZO DEPRECADO. CONCURSO DE CREDORES. MATÉRIA DE 

APRECIAÇÃO EXCLUSIVA DO JUÍZO DEPRECANTE. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.Assim sendo, terminado o ato de 

expropriação, determino a restituição da presente deprecata, sendo que o 

valor depositado deve continuar nos autos a fim de que o juízo deprecante 

decida posteriormente acerca de eventual pedido de concurso de 

credores.Aproveito neste ato para assinar o documento de fls. 106/109 

(auto de arrematação) que já se encontrava juntado nos autos.A parte 

exequente deve ser intimada conforme solicitação de fls. 114 (Renato 

Chagas Corre da Silva, OAB/MT 8194-A e Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins, OAB/MT 13994-A).P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70083 Nr: 3050-25.2014.811.0046

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos em Correição.

A fim de possibilitar o contraditório, autos ao exequente para que em 10 

dias se manifeste acerca da petição de fls. 166.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, autos conclusos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99157 Nr: 495-30.2017.811.0046

 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: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL JOSAFA JACOB (XII 

DE OUTUBRO) DA SEFAZ-MT, ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PUGA - OAB:21324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, pelos motivos acima 

expostos, e com base nos termos do artigo 300, do CPC c/c artigo. 459 do 

RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1944/89.Intime-se da decisão o Patrono 

do impetrante, a fim de que possa exercer o direito recursal.Notifique-se a 

autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo de 

10 (dez) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1520 Nr: 1130-07.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORY MEHL JÚNIOR, EDSON MEHL, BIANCA 

LUZIANE POLETTO, ROSANA DE CASSIA MEHL, MARCOS MONTENEGRO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mattiuzo Junior - 

OAB:4383-B, FABIO LUIS DE MELLO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6848

 De acordo com o permissivo pela legislação vigente, impulsiono os autos, 

por ato ordinatório, com a finalidade de intimar a parte autora para retirar a 

carta precatória de fls. 384 promovendo sua distribuição na comarca 

deprecada e posteriormente comprovando a distribuição nos autos, em 

razão da mesma possuir custas e ainda não ter sido distribuída na 

comarca deprecante.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 87111 Nr: 1251-73.2016.811.0046

 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: LATICÍNIO ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, para retirar em 

cartório a carta precatória para intimação da parte requerida, para 

comparecer a audiência desiganda, bem como, posteriormente comprovar 

a distribuição da mesma.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 87111 Nr: 1251-73.2016.811.0046

 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: LATICÍNIO ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR os Advogados das partes, para 

que tenham ciência da audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 08/03/2017, às 16h30min, bem como para que comprovem nos autos, 

com antecedência mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a 

intimação das testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à 

produção da proca testemunhal (art. 455, §§ 1°, 2° e 3°, do NCPC, salvo se 

já tiverem se responsabilizado pelo comparecimento)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 72460 Nr: 123-52.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fibraplac Painéis de Madeira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CASTILHO & CIA. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RIBEIRO PEZZI - 

OAB:90831, LEANDRO VILLELA CEZIMBRA - OAB:65.931/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Segue, anexo, resultado obtido junto ao sistema Bacenjud.

Restando infrutífera a penhora online, cumpram-se as deliberações de ref. 

21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 32021 Nr: 209-96.2010.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. SANTOS CALÇADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Deixo de realizar buscas no sistema RENAJUD, pois a parte exequente 

não informou qual veículo deve ser bloqueado, afinal, a mesma possui 

acesso ao sistema INFOSEG e poderia ter juntado nos autos extrato da 

busca anteriormente efetuada, de modo a pedir que o bloqueio fosse 

realizado sobre determinado veículo.

Intime-se a parte exequente para que junte aos autos o resultado da 

busca no sistema INFOSEG e solicite o bloqueio que entender necessário 

ou requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 83033 Nr: 15-86.2016.811.0046

 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: MARIA LUIZA MOURA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 
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estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR RÉPLICA DENTRO DO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 67591 Nr: 1164-88.2014.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON IVAN FOLETO, NEUSA DETEFOL 

FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Homologo a avaliação do bem penhorado, realizada pelo técnico 

contratado pela parte executada (fls. 75/79), haja vista a concordância do 

exequente, fl. 82.Defiro o pedido de fl. 84.Esta decisão servirá como 

EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa oficial, sendo que 

posteriormente tal edital será complementado pelo leiloeiro.Com base no 

Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão público para 

alienação do bem penhorado, assim descrito resumidamente:•01 (um) 

imóvel rural denominado “FAZENDA MARCOLIN”, com área de 454,6423 

hectares, objeto da matrícula nº 1.382 do CRI da Comarca de 

Comodoro/MT, situado no município de Comodoro/MT, Gleba Juína. DATA, 

HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃOA data e a hora do leilão 

serão ulteriormente definidas pelo leiloeiro, presencial no seguinte 

endereço: Rua Pará, nº 192-N, Bairro Jardim Mato Grosso, Comodoro/MT e 

pelo site www.balbinoleiloes.com.br.DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO 

(A)Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo os 

Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial 

matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA 

SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 

29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e 

LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 

66/2013.Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação 

deste despacho.(...) VENDA DIRETARestando negativo o leilão, fica desde 

já autorizada a venda direta do bem, observando-se as regras gerais e 

específicas já fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o seguinte: a) 

o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 (noventa) 

dias;b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores 

em geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta 

dias depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;c) o 

pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em 

conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 90845 Nr: 2492-82.2016.811.0046

 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: ANESIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR RÉPLICA DENTRO DO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 81411 Nr: 3667-48.2015.811.0046

 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: Salete Zamo Wingenbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A, CORRETORA DE 

SEGUROS SICREDI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONTI ZAMO - OAB:17347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639/O, ANDRÉ TAVARES - OAB:109.367/RJ, 

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O, FÁBIO MANTUANO 

PRINCIPE - OAB:181.783/RJ

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR os Advogados das partes, para 

que tenham ciência da audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 08/03/2017, às 17h15min, bem como para que comprovem nos autos, 

com antecedência mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a 

intimação das testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à 

produção da prova testemunhal (art. 455, §§ 1°, 2° e 3°, do NCPC), salvo 

se já tiverem se responsabilizado pelo comparecimento

 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

 Considerando que o recuperando já teria obtido direito à progressão 

desde o dia 21/01/2017, designo audiência admonitória para esta data, às 

18:50h, uma vez que, caso contrário, o recuperando passaria mais dois 

dias (final de semana) em regime fechado indevidamente.

Requisite-se o recuperando.

Intime-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 94068 Nr: 3899-26.2016.811.0046

 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: REGINA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR A REQUERENTE PARA 

APRESENTAR RÉPLICA DENTRO DO PRAZO LEGAL.

Comarca de Jaciara

Comarca de Jaciara

Portaria

PORTARIA N. 19/17/DF

 O Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a solicitação verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Ednei Ferreira dos Santos - Juiz de Direito da 3ª Vara desta Comarca.

RESOLVE:

NOMEAR ADRIANA DE ALMEIDA, matrícula n. 28595 , portador do RG 

19582951 SSP/MT e inscrito no CPF n. 027.589.291-39, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessora de Gabinete II do Gabinete da 3ª Vara 

desta comarca de Jaciara -MT, a partir da Assinatura do Termo de Posse 

e Exercício.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara-MT, 3 de fevereiro de 2017

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 018/17/DF

O Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca Jaciara , Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a solicitação verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Ednei Ferreira dos Santos - Juiz de Direito da 3ª Vara desta Comarca .

RESOLVE:
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NOMEAR MAXWELL LATORRACA DELGADO, matrícula n. 12635, portador 

do RG 1112800-3 SJ/MT e inscrito no CPF n. 883.987.311-34, para 

exercer, em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I do Gabinete da 

3ª Vara da comarca de Jaciara-MT , a partir da Assinatura do Termo de 

Posse e Exercício.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara-MT, 3 de fevereiro de 2017

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n º 013/17/DF

 

O Exmo. Sr. Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, MM.ª Juiz de Direito Diretor 

do Foro desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais, 

etc...

 

Considerando a determinação da Excelentíssima Senhora 

Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, contida no Ofício Circular n.º 435/2016-DOF, de 5.12.16, de 

instauração de processo administrativo contra o Oficial que não efetuou o 

lançamento dos balanços mensais no sistema GIF no prazo assinalado 

pela Corregedoria;

 

Considerando a necessidade de fiscalização do Poder Judiciário conforme 

o artigo 236, § 1.º, da Constituição Federal, sobre as atividades dos 

notários e registradores;

 

Considerando os princípios constitucionais da Administração Pública (art. 

37, caput, Constituição Federal de 1988), que permeiam a atividade 

delegada;

 

Considerando o disposto no Provimento 004/2014-CGJMT;

 

Considerando o item 2.1.2 da CNGC/MT – Extrajudicial, que determina que 

"todos os funcionários dos Serviços Notariais e de Registro deverão 

cumprir rigorosamente os ditames decorrentes de leis, regulamentos, 

provimentos, portarias e instruções procedimentais típicas, sob pena de 

responsabilidade disciplinar, inclusive";

 

Considerando a necessidade de instaurar o procedimento pertinente à 

aplicação da medida disciplinar cabível;

 

Resolve:

 

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para a apuração de 

irregularidades praticadas pelo Senhor Marcondes Queiroz Alves – 

Notário e Registrador Designado do Cartório de Registro Civil e de Notas 

do Município de São Pedro da Cipa/MT, consistentes na falta de 

lançamento dos balanços mensais no sistema GIF – Gestão Integrada de 

Foro Extrajudicial e Judicial durante todos os meses do ano de 2014, de 

acordo com as informações contidas no Ofício Circular n.º 435/2016-DOF, 

de 5.12.16.

 

Art. 2º - Postergo a análise de afastamento cautelar do Notário, para após 

a apresentação da defesa;

 

Art. 3º - Fixo o prazo de duração do presente procedimento em 60 

(sessenta) dias, podendo ser prorrogado, caso seja necessário.

 

Art. 4º - Notifique-se o processado para que tome ciência do presente e 

apresente defesa, no prazo legal, devendo-lhe ser encaminhada cópia 

desta Portaria, bem como das peças pertinentes.

 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

 

Publique-se e Registre-se.

 

Cumpra-se, remetendo-se cópia a Excelentíssima Senhora 

Desembargadora Corregedora Geral da Justiça e ao Egrégio Conselho da 

Magistratura deste Estado.

 

Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2017.

 

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 608 Nr: 417-48.1997.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM ZANDONADI, JOSÉ MARCIO SILVA RATTO, 

LAURA MARIA RABELLO ALIPERTI, VÂNIA SCAPINI CONTRI, ROSA ANA 

ALIPERTI MAMMANA, MIRIAN RIBEIRO FIORI, SUSAN VALERIE FAMELLI 

MAMMANA, MÁRIO PATRIOTA FIORI, JORGE HILDERBRANDT, ROBERTO 

NAKASATO, MARCOS ALIPERTI MAMMANA, MARCELO ALIPERTI 

MAMMANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, MULTIAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, BAYER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137, NERCINO LÁZARO RODRIGUES - OAB:4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, Paulo 

Eduardo Machado Oliveira de Barcelos - OAB:79.416-SP, PAULO 

SÉRGIO CIRILO - OAB:5.448-B

 Vistos etc.

Nos termos do art. 1.010 do CPC, intime-se o apelado a apresentar, 

querendo, contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se aquele que ora 

recorre a apresentar suas contrarrazões.

Após, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação do recurso 

interposto.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 32981 Nr: 547-81.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 LOTHAR HUBNER, JACY HUBNER, MIRNA 

MARLENE HUBNER, ESPÓLIO DE HELGA SCHROER HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzeral Durand - 

OAB:211.648/SP

 Vistos etc.

Tendo em vista a juntada dos documentos pelo requerido, intime-se o 

perito afim de que agende data, hora e local para realização da perícia, 

devendo comunicar a este Juízo com antecedência de 30 (trinta) dias, 

para que haja tempo hábil para que sejam efetuadas as intimações 

necessárias.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da avaliação, 

para entrega do laudo, que deverá respeitar as diretrizes previstas no art. 

473 do Código de Processo Civil.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 3697 Nr: 37-93.1995.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSAN VALERIE FAMELLI MAMMANA, 

IGNÁCIO MAMMANA NETO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERCINO LÁZARO RODRIGUES 

- OAB:4405-A

 Vistos etc.

Aguarde-se julgamento do feito apenso, Cód. 608 - N.º 

417-48.1997.811.0010.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 26812 Nr: 300-37.2009.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:1553487

 Vistos .

1. Considerando a necessidade de instrução probatória para a 

comprovação da qualidade especial da parte autora e aausência das 

testemunhas, redesigno audiência de instrução para o dia 03 de maio de 

2017, às 14h00min.

2. Saem os rpesentes intimados.

 3. Intimem-se a parte requerida.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 54259 Nr: 2737-12.2013.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Considerando que não se obteve êxito na citação pessoal da parte 

requerida, defiro o pedido com base no § 3º do artigo 256 do CPC.

Cite-se a parte Requerida por edital, com prazo de 30 dias, devendo ser 

observadas as determinações contidas no artigo 257 do CPC.

2 - Decorrido o prazo sem contestação, na forma do artigo 72, II, do CPC, 

nomeio desde já como curador especial da parte requerida a DPE, 

devendo ser intimada para exercer o encargo no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74650 Nr: 339-87.2016.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA NOVA & CASA NOVA LTDA, RENATA 

CASANOVA, EDIR CASA NOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80405 Nr: 2378-57.2016.811.0010

 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 SÃO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA ELEONORA CATHARINO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84768 Nr: 4575-82.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR KANIESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 46457 Nr: 1467-21.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 Vistos.

Intime-se o executado para que se manifeste quanto a concordância da 

parte autora no parcelamento da dívida, e requeira medida pertinente ao 

caso.

Ademais, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado em Juízo 

em favor da exequente.

Caso não haja manifestação do executado, a execução prosseguirá 

conforme determina o artigo 526, § 2º do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80518 Nr: 2420-09.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDIONIR SANTOS DE SOUZA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 56809 Nr: 1163-17.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANA ANTONIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INTIME-SE o ente público/INSS, por meio 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, limitando-se às matérias passíveis 

de impugnação na presente fase processual, e, em caso de alegação de 

excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor que entende 

devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 

535, § 2º, do CPC.

 2. Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou 

tendo esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, 

conforme o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

3. AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que 

no caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma 

do artigo 535, § 4º, do CPC.

4. Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios 

ao credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

5. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de julgado.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 59012 Nr: 2786-19.2014.811.0010

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, defiro o pedido de Habilitação dos herdeiros do 

autor.Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que retifique-se a 

capa dos autos, fazendo constar os herdeiros informados nos autos no 

polo ativo da demanda.Compulsando os autos, verifico que, no caso sub 

judice, a prova pericial se mostra imprescindível para o deslinde da 

controvérsia.Desta feita, diante da impossibilidade de realizar-se perícia 

direta com o requerente, uma vez que veio a óbito no curso da ação, 

conforme certidão de óbito juntada, necessário se faz a realização de 

perícia médica indireta.Acerca da perícia médica indireta, o Conselho 

Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no parecer nº 150138, 

emitido em 27/03/2012, assevera ser “realizada nos casos em que a vítima 

dos alegados danos ou doença, falece, situação esta devidamente 

comprovada, no curso da demanda ou solicitação administrativa ou já era 

falecida quando da propositura da ação ou requerimento de benefícios, 

ajuizada ou solicitada por seus familiares. Em situações como essa, em 

que o exame clínico e eventuais exames complementares, por razões 

óbvias, se mostram impossível, a prova pericial médica há de ser realizada 

com base exclusivamente nos documentos médicos do falecido acostados 

ao processo, bem como nas informações relativas ao seu histórico familiar 

e ocupacional; daí a denominação de perícia médica indireta”.l.Com a 

perícia nos autos, bem como o laudo socioeconômico, abra-se vista as 

partes a fim de que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido 

o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.Intime-se. 

Certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82005 Nr: 3177-03.2016.811.0010

 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): SHEILA CAMILA VIDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85834 Nr: 5079-88.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVANDERIAS CHIQUITA LAVANDERIA E 

SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, ANDERSON FARIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 25890 Nr: 2401-81.2008.811.0010

 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: SEBASTIANA CANDIDA DA SILVA, VALDEMAR JOSÉ 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, 

ESPÓLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA, MILTON FERREIRA JUNIOR, DONIZETE 

ALVES COTRIN, ADALTO CLARO DE SOUZA, MARLENE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, Claire Ines Gai Matielo - OAB:9307 

- MT

 Vistos.

Defiro integralmente o pedido Ministerial.

1 - Ratifique-se o polo passivo da demanda, fazendo constar tão somente 

o Espólio de Nair Ruiz Ferreira, representada pela inventaiante Célia 

Ferreira Fróes, a qual deverá ser citada;

2 - Encaminhe-se os autos a Fazenda Pública Estadual para manifestação;

3 - Após, tornem os autos conclusos para designação de audiência.

4 - Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 26252 Nr: 2837-40.2008.811.0010

 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 DO CARMO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Inicialmente e antes de qualquer medida, levando em conta o caráter 

alimentar da verba, ENCAMINHE-SE ao gerente executivo do INSS, com 

endereço à Av. João Ponce de Arruda, n. 1976, Centro, CEP: 78.700-260, 

Rondonópolis/MT e a AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS 

JUDICIAIS – APSADJ, na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º Andar, 

Cuiabá, OFÍCIO DETERMINANDO A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO 

previdenciário contido nos autos, no prazo improrrogável de 10 dias, 

devendo ser encaminhado juntamente com documentos pessoais da parte 

autora, e com cópia da sentença e eventuais acórdãos.

2. Instrua supracitado ofício com os documentos necessários para o 
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cumprimento da medida.

3. Sem prejuízo, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio 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, 

limitando-se às matérias passíveis de impugnação na presente fase 

processual, e, em caso de alegação de excesso na execução movida pelo 

credor, declinar o valor que entende devido, sob pena de não 

conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2º, do CPC.

 4. Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou 

tendo esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, 

conforme o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

5. AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que 

no caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma 

do artigo 535, § 4º, do CPC.

6. Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios 

ao credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

7. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de julgado.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 49783 Nr: 1555-25.2012.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JEAN DA COSTA AMARAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GUIZZARDI - 

OAB:Mat-1963221

 Vistos.

Considerando o pagamento dos honorários advocatícios, expeça-se 

alvará de levantamento em favor do patrono da parte autora.

No mais, aguarde-se o pagamento do Precatório em favor da parte 

exequente.

Em seguida conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 50557 Nr: 2389-28.2012.811.0010

 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 - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHDO, JMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Defiro o pedido.

Intime-se a parte exequente para que informe o endereço onde o veículo 

se encontra para que se possa efetuar a penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 52489 Nr: 1068-21.2013.811.0010

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INTIME-SE o ente público/INSS, por meio 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, limitando-se às matérias passíveis 

de impugnação na presente fase processual, e, em caso de alegação de 

excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor que entende 

devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 

535, § 2º, do CPC.

 2. Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou 

tendo esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, 

conforme o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

3. AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que 

no caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma 

do artigo 535, § 4º, do CPC.

4. Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios 

ao credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

5. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de julgado.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 57042 Nr: 1346-85.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 BITTENCOURT DA COSTA, JHONATAN 

BITTENCOURT DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que, no caso sub judice, a prova pericial 

se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia.Desta feita, 

diante da impossibilidade de realizar-se perícia direta com o requerente, 

uma vez que veio a óbito no curso da ação, conforme certidão de óbito 

juntada, necessário se faz a realização de perícia médica indireta.Acerca 

da perícia médica indireta, o Conselho Regional de Medicina do Estado de 

São Paulo, no parecer nº 150138, emitido em 27/03/2012, assevera ser 

“realizada nos casos em que a vítima dos alegados danos ou doença, 

falece, situação esta devidamente comprovada, no curso da demanda ou 

solicitação administrativa ou já era falecida quando da propositura da ação 

ou requerimento de benefícios, ajuizada ou solicitada por seus familiares. 

Em situações como essa, em que o exame clínico e eventuais exames 

complementares, por razões óbvias, se mostram impossível, a prova 

pericial médica há de ser realizada com base exclusivamente nos 

documentos médicos do falecido acostados ao processo, bem como nas 

informações relativas ao seu histórico familiar e ocupacional; daí a 

denominação de perícia médica indireta. Assim, NOMEIO PERITO NOS 

AUTOS O MÉDICO Dr. Cleyber dos Santos Silva, CRM 007754/MT, com 

endereço profissional na Rua: Guaracy, 1207, Centro 604, Jaciara/MT, 

CEP: 78820-000, que deverá cumprir o encargo independente de 

compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 422 do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 49573 Nr: 1331-87.2012.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAL-COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMALIA CADONÁ - 

OAB:15942/MT, DIEGO ALOISIO LUFT - OAB:12436/MT, MARCELO 

EDVINO LUFT - OAB:13265/MT

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição, até manifestação de 

interessado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 3993 Nr: 1136-93.1998.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:8.248-B, OSVALDO ANTONIO DE LIMA- 

PROCURADOR DA FAZENDA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição, até manifestação de 

interessado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 24571 Nr: 802-10.2008.811.0010

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 1.010 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado a apresentar, querendo, contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se o apelante a 

apresentar suas contrarrazões.

Após, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Tribunal Federal da 1ª Região para apreciação do recurso interposto.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 32687 Nr: 266-28.2010.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 1.010 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado a apresentar, querendo, contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se o apelante a 

apresentar suas contrarrazões.

Após, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Tribunal Federal da 1ª Região para apreciação do recurso interposto.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 33560 Nr: 1119-37.2010.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDA MORAES DE AMORIM PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 1.010 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado a apresentar, querendo, contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se o apelante a 

apresentar suas contrarrazões.

Após, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Tribunal Federal da 1ª Região para apreciação do recurso interposto.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 53196 Nr: 1752-43.2013.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Custódia de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 1.010 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado a apresentar, querendo, contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se o apelante a 

apresentar suas contrarrazões.

Após, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Tribunal Federal da 1ª Região para apreciação do recurso interposto.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 27162 Nr: 729-04.2009.811.0010

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 Vistos etc.

Nos termos do art. 1.010 do CPC, intime-se o apelado a apresentar, 

querendo, contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se aquele que ora 

recorre a apresentar suas contrarrazões.

Após, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação do recurso 

interposto.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 50205 Nr: 2014-27.2012.811.0010

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HECOSERVICE ENGENHARIA SANEAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Costa Alvares Silva - 

OAB:15.127 - MT, Fernanda Vaucher de Oliveira Klein - OAB:12066, 

João Ricardo Vaucher de Oliveira - OAB:14.490 - MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 1.010 do CPC, intime-se o apelado a apresentar, 

querendo, contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se aquele que ora 

recorre a apresentar suas contrarrazões.
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Após, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação do recurso 

interposto.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 59009 Nr: 2783-64.2014.811.0010

 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: NATALIA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCAL CEREAIS LTDA, GENERALI BRASIL 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14.266-B/MT, Eduardo Chalfin - 

OAB:20332 - A / MT, Nancy Mieko Hirata Marques - OAB:17.945-0 - 

MT, Vinicius Mantovani - OAB:16.955-0 - MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 1.010 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado a apresentar, querendo, contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se o apelante a 

apresentar suas contrarrazões.

Após, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Tribunal Federal da 1ª Região para apreciação do recurso interposto.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30003 Nr: 2449-06.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

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

 PARTE AUTORA: ALCINDO JORGE SCHINOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON JORGE SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Pelo exposto, RECONHEÇO EX OFFICIO a carência de ação por parte do 

exequente, nos termos do art. 618, inciso I, do CPC vigente à época dos 

fatos e 803, inciso I, do NCPC, diante da ausência de exigibilidade do título 

executivo, razão pela qual, JULGO EXTINTA a presente execução sem 

resolução do mérito, determinando o retorno das partes ao status quo 

ante, com a consequente anulação das adjudicações levadas a efeito 

nestes autos.Oficie-se ao RGI desta comarca para o fiel cumprimento da 

presente decisão.Encaminhe-se cópia integral dos autos ao E. Tribunal de 

Ética da OAB/MT, para ciência e adoção de providências, caso entender 

pertinentes.Condeno o exequente ao pagamento de custas processuais e 

honorários de sucumbência em favor dos advogados do executado (seu 

filho), no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 03 de fevereiro de 2017.Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18976 Nr: 453-75.2006.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON JORGE SCHINOCA, JHONNY 

ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK, 

SOYACORN CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO TADEU BELOTO 

BALDO - OAB:, JOSÉ JORGE THEMER - OAB:94253-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846/MT, 

MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT

 Processo nº 453-75.2006.811.0010

Código 18976

Exequente: Fênix Agro-Pneus Industrial Ltda

Executados: Soyacon Consultoria e Representações Ltda e Outros

VISTOS ETC,

Defiro o pedido formulado pelo exequente às fls. 509/510, SUSPENDENDO 

o presente feito pelo prazo de até 01 (um) ano, sem baixa na distribuição.

Ultrapassado o lapso temporal, intime-se novamente o exequente para 

impulsionar a execução, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 03 de fevereiro de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45854 Nr: 783-96.2011.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DE FRANÇA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 Processo nº. 783-96.2011.811.0010.

Código 45854

 VISTOS ETC.,

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca do pedido de fls. 238/243.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 03 de fevereiro de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68171 Nr: 11258-72.2015.811.0010

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NR PARTICIPAÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANY FABIA PINHEIRO 

RODRIGUES - OAB:14466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERODILCE SANTOS 

GUIMARÃES - OAB:16518

 Processo nº 11258-72.2015.811.0010

Código 68171

VISTOS ETC,

Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de ref. 24, por ausência 

de previsão legal.

Intime-se a testemunha arrolada pelo autor à ref. 36.

Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha arrolada pelo 

requerido, conforme requerido à ref. 35.

 Após, retornem conclusos para realização de audiência instrutória.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de fevereiro de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26814 Nr: 288-23.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123-MT, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, JOSÉ 
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ANTONIO MOREIRA - OAB:62.724/SP, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:6865-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2009/30

Código: 26814

Exequente: Bunge Fertilizantes S/A

Executado: Nilton Militão da Rocha

 VISTOS ETC.,

Indefiro o pedido formulado pelo exequente às fls. 68/72, uma vez que o 

executado sequer foi citado para os termos da presente ação, conforme 

se observa à fl. 47-v°.

Desta feita, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

impulsionar adequadamente o feito, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito (art. 485, inciso III do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 06 de fevereiro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74172 Nr: 190-91.2016.811.0010

 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 ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rosa de Lima Lopes 

Bernardes - OAB:9.755 - SC, SERGIO SCHULZE - OAB:7.629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O, Sebastião 

Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 OAB/MT

 Por todo o exposto, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo 

Marca: VOLVO, Modelo: VM 310 4X2T (Nacional), Ano: 2011 /2011, Cor: 

BRANCA, Placa: NTX7574, RENAVAM: 342037250, CHASSI: 

9BVP0F0A1BE129486, objeto do contrato de financiamento com garantia 

de alienação fiduciária firmado entre as partes, que acompanha a inicial, 

nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 

13.043/2014.Executada a liminar, intime-se a requerida para: A) no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da apreensão, poderá ter o bem restituído, 

livre de ônus, desde que pague a integralidade do débito, correspondente 

às parcelas vencidas e vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do 

§2º do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela 

Lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais, que deverá ser 

calculada com base no valor depositado e honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor depositado; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, § 3º, com nova redação dada pela Lei 10.931/04. 

Nomeio como depositário fiel do bem móvel sobre o qual recai o ato de 

constrição judicial o representante legal do autor.Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem e expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Autorizo o concurso da força policial para assegurar o cabal 

cumprimento da medida de busca e apreensão.Às providências.Intime-se 

e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 06 de fevereiro de 

2017.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68778 Nr: 11443-13.2015.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON PAULO DE SOUZA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Processo: 11443-13.2015.811.0010

Código: 68778

Requerente: Nilton Paulo de Souza Menezes

Requerido: Banco Finasa BMC S/A.

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro para que retifique a capa 

dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do 

Código de Processo Civil.

Após, tendo em vista que o requerido depositou voluntariamente a quantia 

referente à condenação, expeça-se o competente Alvará de 

Levantamento dos valores como postulado à ref. 26.

Feito isso, intime-se parte devedora, na pessoa de seu advogado (a), para 

que no prazo de 15 (quinze) dias manifestar acerca do pedido de 

cumprimento de sentença das astreintes.

Em nada postulado pelo executado, certifique-se e, em seguida, vistas ao 

exequente para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 03 de fevereiro de 2017.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18269 Nr: 2916-24.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE FERREIRA DE SOUZA, FBDS, PBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cruz Moreira - 

OAB:6799

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte Autora via DJE, para manifestar-se nos autos acerca do cálculo 

de fls. 487 e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 È o que me cumpre certificar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73538 Nr: 8-08.2016.811.0010

 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): KLEBER HENRIQUE DOS SANTOS, PAULO 

HENRIQUE MANSO DA LUZ, JEIMISON VIEIRA RABELO, ARNALDO 

VINÍCIUS COSTA LEAL, DINEY ALVES QUEIROZ, JÚNIOR RONEI LEMOS, 

KELLY SANTOS SILVA, HUEMERSON VIANA DOS REIS, AMILTON 

GONÇALVES DE LIMA, Célia Alves Queiroz, VANILSON SILVA 

ALCANGELO, ARNILDO GONÇALVES DE LIMA, AILTON GONÇALVES DE 

LIMA, EDER FERNANDO SILVA, KARINA JESUS DE OLIVEIRA, MARILENE 

LEMOS, MARCO ANTÔNIO FERREIRA, RAFAEL FLORENTINO 

MAGALHÃES, LEONALDO DE OLIVEIRA SANTOS, ALEFY DOUGLAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834/MT, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:21363/O, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:5.135/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, os acusados, abaixo relacionados, foram intimados 

da sentença e manifestaram desejo de recorrer:

AMILTON GONÇALVES DE LIMA

EDER FERNANDO SILVA;

 JUNIOR RONEI LEMOS

ARNILDO GONÇALVES DE LIMA;

AILTON GONÇALVES DE LIMA;
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 KARINA JESUS DE OLIVEIRA,

 DINEY ALVES QUEIROZ;

 KELLY SANTOS SILVA,

 LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS;

 CÉLIA ALVES QUEIROZ,

 VANILSON SILVA ALCANGELO;

 HUEMERSON VIANA DOS REIS;

 PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ;

 JEIMISON VIEIRA RABELO

 ARNALDO VINÍCIUS COSTA LEAL

ALEFY DOUGLAS DA SILVA

 Diante do exposto, INTIMO seus defensores para apresentarem as 

razões do recurso.

 É o que me cumpre certificar.

 Jaciara, 6 de fevereiro de 2017.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79299 Nr: 1682-94.2016.811.0018

 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: Joao Paulo Amancio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13431-B

 Vistos, etc.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recebo a inicial, estando devidamente preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

de Danos Morais, proposta por JOÃO PAULO AMANCIO DE OLIVEIRA em 

desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A (CLARO TV), 

visando a inversão do ônus da prova e no mérito seja reconhecida e 

declarada a inexistência de relação com a empresa requerida.

Alega a parte autora que sempre cumpriu com suas obrigações para que 

seu nome sempre fosse resguardado. Contudo, ao tentar realizar uma 

compra no comércio local, foi surpreendido com a informação de que seu 

nome estava inserido no rol dos maus pagadores, tendo sido negado 

usufruir dos serviços que precisava no momento.

Porém, aduz ainda, que jamais contratou com a empresa ré, tampouco 

jamais adquiriu qualquer serviço.

Alega que o débito que estão cobrando é inexistente, bem como a 

inscrição aos órgãos de proteção ao crédito é abusiva.

Vieram os autos conclusos.

No presente caso, o autor afirma nunca ter contratado ou adquirido 

serviços da empresa requerida e que por este motivo seu nome foi incluso 

no cadastro de maus pagadores.

Muito bem.

A linha de argumentação apresentada e os documentos acostados aos 

autos são suficientes à demonstração da plausibilidade de seu direito.

Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contestar a ação (NCPC, art. 335), advertindo-a que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 

inicial (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem contestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII do 

C.D.C.

Expeça-se o necessário.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79299 Nr: 1682-94.2016.811.0018

 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: Joao Paulo Amancio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13431-B

 Vistos, etc.

Trata-se de ação indenizatória proposta por João Paulo amancio de 

Oliveira em face de Embratel TVSAT Telecomunicações Ltda, ambos 

devidamente qualificados na exordial.

Entre uma deliberação e outra, as partes informaram nos autos a 

composição de acordo, acostando cópia dos termos que transigiram (fls. 

32/34), pugnando por sua homologação e extinção do presente feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Sem delongas, ressalvados má-fé, conluio, fraude ou simulação, 

HOMOLOGO o acordo de fls. 32/34 para que surta seus efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas e despesas processuais, caso houver, deverão ser rateadas 

igualmente entre as partes.

Tendo as partes renunciado assim ao prazo recursal, remetam-se os 

autos ao ARQUIVO.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80275 Nr: 2060-50.2016.811.0018

 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: Rosecleia dos Santos Sansana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Correia Sansana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de interdição a qual a parte autora devidamente intimada 

deixou de comparecer ao ato judicial. Assim considerando que a sua 

ausência anão foi justificada presume-se, a falta de interessa do 

prosseguimento do feito. Com essas considerações revogo a curatela 

provisória de José Correa Sansana e JULGO EXTINTO o feito nos termos 

do art. 485, inciso VI, do CPC.

 Sem custas.

 Saem os presentes intimados.

Intime-se a parte autora.

 Após 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.: 75169 Nr: 3759-13.2015.811.0018

 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: Rosineide da Cruz Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Médica São Lucas Ltda, Marcos 

Marrafon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para se manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça acostada no movimento de ref. 19, bem assim para pleitear o que 

entenda pertinente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75402 Nr: 3863-05.2015.811.0018

 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: Sirlei Ferreira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, indicando, objetivamente, os fatos que desejam demonstrar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77045 Nr: 726-78.2016.811.0018

 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: Maria de Nazare de Andrade, Natanael Ferreira Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para se manifestar sobre o laudo pericial e estudo 

social juntados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68079 Nr: 339-97.2015.811.0018

 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: FJPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BZ, RLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB: 341075/SP, PATRICIA QUESSADA MILAN - OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB: 341075/SP, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Intimar a parte autora para tomar ciência da devolução da Carta 

Precatória, a qual restou negativa, bem assim para requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76247 Nr: 372-53.2016.811.0018

 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: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para tomar ciência do teor da certidão do Oficial de 

Justiça acostada no movimento de ref. 16, bem assim para pleitear o que 

entenda de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81454 Nr: 2683-17.2016.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronair dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Akin Alves Comin - 

OAB:OAB/MT 16-173

 Vistos etc.

CUMPRA-SE a presente carta precatória, observando-se as formalidade e 

exigências legais, servindo esta de mandado.

DESIGNO o dia 21/02/2017, às 13h 15min para realização de audiência, 

objetivando inquirir a testemunha, residente nesta Comarca.

Sobre a data da audiência, INFORME-SE ao Juízo deprecante.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual e Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74807 Nr: 3577-27.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. G. BATELO, Luiz Donizete Batelo, Silvana 

Aparecida Garbin Batelo

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

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o autor para que providencie o pagamento da diligência (Bairro 

Centro - R$ 25,00 X 2) do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$50,00 

(cinquenta reais), que deverá ser efetuado na conta: 20.047-6, Agência 

2836-3, Fórum de Comarca de Juara - Diligência - Banco do Brasil de 

Juara (Favor mencionar o código do processo no campo do nome do 

depositante), para cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação para 

que se proceda o posseguimento do feito, ou seja, para que penhorem e 

avaliem bens do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74004 Nr: 3172-88.2015.811.0018

 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: Marta Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rejane Iara Snidarsis - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se decisão de fls. 192, procendo com a intimação da requerente 

para que informe se os requeridos cumpriram a presente decisão.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70693 Nr: 1630-35.2015.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino a intimação da parte exequente, para que proceda-se com a 

atualização do débito.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73680 Nr: 3002-19.2015.811.0018

 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: Nadir Pereira Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Xavier dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a certidão retro, diga a parte requerente, no prazo legal, sob 

pena de extinção do feito.

Às providências.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76086 Nr: 265-09.2016.811.0018

 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: Banco Caterpillar S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Almeida Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleuza Anna Cobein - 

OAB:SP0030650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 Vistos em correição.

Considerando a contestação apresentada, intime-se a parte requerente 

para que diga o que entender de direito, no prazo legal.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84182 Nr: 4219-63.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Vistos em correição.

Analisando os autos, observo que houve erro formal no despacho de ref. 

106.

Assim, onde se lê:

“Ante o teor do pedido formulado pela Defesa do acusado Osvaldo 

Cordeiro (ref. 256), REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 14 de 

março de 2017, às 17h45min.”

Leia-se:

“Ante o teor do pedido formulado pela Defesa do acusado Sidnei Ferreira 

da Silva (ref. 256), REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 14 de 

março de 2017, às 17h45min.”

Os demais termos do despacho permanecem inalterados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86589 Nr: 5569-86.2016.811.0018

 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: Adriana da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a petição inicial.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC).

 A concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte contrária 

possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação 

instruída com os elementos hábeis ao convencimento do Magistrado.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM).

Indefiro o pedido de tutela de urgência/provisória, podendo ser novamente 

apreciado após a audiência de instrução, pois apesar da documentação 

apresentada, o requerido pela parte autora enseja providência de difícil 

reversão, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC.

Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis 

(NCPC, art. 183), advertindo-a que a ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (NCPC, art. 334 e 344).

A citação deverá ser efetuada na forma do artigo 247, inc. III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do NCPC fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73846 Nr: 3107-93.2015.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zarife Maria Yared Trentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diga a parte exequente o que entender de direito, no prazo legal, sob pena 

de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79578 Nr: 1808-47.2016.811.0018

 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: Avanildo Espírito Santo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miranda Aparecida Pereira dos Santos Nilson, 

H. Rodrigues- ME, Hermelino Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a tentativa de citação pessoal da Miranda Aparecida P. Dos 

Santos restou prejudicada, consoante certidão de movimento de ref. 22, 

eis que não encontrada no endereço indicado pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79886 Nr: 1923-68.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Lucidio Valdecir Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bertini Comércio de Materiais Ltda- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de ofícios a outros órgãos/entidades com a finalidade 

de localizar endereços, visto não ser incumbência do Poder Judiciário 

auxiliar a parte a desempenhar suas funções.

Com isso, caso a parte não demonstre o insucesso na tentativa de 

localizar endereços com a utilização de tais sistemas, o Poder Judiciário 

não pode onerar seus parcos recursos e servidores para o desempenho 

de atribuições que não lhes pertence.

Cumpra-se o despacho/decisão retro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito.

Às providências.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 42337 Nr: 2768-76.2011.811.0018

 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: Espólio de Melita Sofia Clara Rubin Pereira, rep. por 
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Walmor Anastácio Pereira J, Walmor Anastácio Pereira Junior, Espolio de 

Olympio Anastácio Pereira rep. por Walmor Anastacio Pereira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Fonseca Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT, Robson Rondon Ouvires - OAB:4998-MT, 

Rodrigo Vieira Komochena - OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 DECISÃO: 1) Oficiem-se os juízos deprecantes, solicitando as devoluções 

das missivas devidamente cumpridas, no prazo exíguo possível. 2) 

Designo audiência para o dia 28.03.2017 às 18h00min para oitiva das 

testemunhas do requerente Adelino Duardo da Silva, Eli Carvalho e 

Francisco Borges Pereira. 3) Homologo o laudo pericial apresentando nos 

autos, determinando a liberação de eventuais valores depositados em 

favor do perito judicial. 4) A parte requerente deverá cumprir o disposto no 

art. 455 do CPC, visando inquirir suas testemunhas. Saem todos intimados. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 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

 SENTENÇA: Dispensado o relatório. Considerando que o acusado cumpriu 

satisfatoriamente os termos da suspensão condicional do processo, julgo 

extinta a punibilidade nos termos art.89 §5° da lei 9099/95, consoante 

parecer ministerial. Providencie as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123179 Nr: 3342-05.2016.811.0025

 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: NATALINO LOPES DOS SANTOS, ROSANGELA MARIA 

DALMOLIN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON ANTONIO RAUBER - 

OAB:OAB/MT 15042/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em atendimento a r.decisão de fls. 41/42, a audiência foi 

agendada para o dia 17 de fevereiro de 2017 às 14:40h neste Centro 

Judiciário, conforme recibo de agendamento retro, motivo pelo qual, 

procedo a devolução dos autos para as providências necessárias.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 119289 Nr: 980-30.2016.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca da Carta Precatória juntada às fls. 27/28, no prazo 

legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 119574 Nr: 1131-93.2016.811.0025

 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: MARIA BARREIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, PREFEITO MUNICIPAL 

DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. 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.: 123958 Nr: 3825-35.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA APARECIDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO OSMAR BIZARELLO 

KROLOW - OAB:18010/E, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca da Justificativa apresentada pelo requerido, fls. 37/41, 

no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 120176 Nr: 1503-42.2016.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDRDS, RTDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca da Certidão do Sr. Meirinho à fl. 32-v, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 80311 Nr: 4853-48.2010.811.0025

 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: ROHDEN INDUSTRIA LIGNEA LTDA., SERRARIA AGÍDIO 

LTDA, APOLINÁRIO STUHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZZIERI TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11094/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca da Carta Precatória negativa, fls. 110/111, no prazo 

legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega
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 Cod. Proc.: 104744 Nr: 4894-73.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca da certidão negativa, fl. 44, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 87245 Nr: 1219-73.2012.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDSS, GNDS, JDNS, LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca da certidão de fl. 81, bem como para apresentar 

planilha atualizada do débito alimentar, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 101300 Nr: 2339-83.2014.811.0025

 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: CBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca da Cota Ministerial juntada à fl. 70, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 112203 Nr: 3708-78.2015.811.0025

 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: AZ, FL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FL, ASL, DZL, CL, GL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca petição juntada às fls. 80/82, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 100886 Nr: 2050-53.2014.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDOC, WSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca da Carta Precatória juntada à fl. 51-v, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 115044 Nr: 6186-59.2015.811.0025

 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: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENTINA DOS SANTOS COSTA, 

CONSTANTINA TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

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.: 120354 Nr: 1624-70.2016.811.0025

 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: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO OLIMPIO DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

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.: 48216 Nr: 1806-03.2009.811.0025

 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: PEDRO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMADO GOMES, CARLOS JESUS 

VIEIRA, JOÃO DOS REIS DA SILVA, JOÃO B. SEZARETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, fl. 91-v, 

no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 103279 Nr: 4009-59.2014.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIA APARECIDA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JORGE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:82.823/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, fl. 33-v, no prazo 

legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 101667 Nr: 2644-67.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA SANTANA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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), PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

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.: 48669 Nr: 2817-67.2009.811.0025

 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: JOSE MEZANINI GARCIA, ANALICE MODERTO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JOSÉ DA SILVA FILHO, MARIA DE 

LOURDES MATOS DA SILVA, FLÁVIO PEREIRA DE SOUZA LEÃO, ARNO 

OSTWALD, ILMO STACKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12198-B/MT, FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4997/MT, THAIS REGINA RETORE - OAB:12689-B/MT

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca petição juntada às fls. 117/120, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 118378 Nr: 468-47.2016.811.0025

 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: RUBIA BARBOSA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para, 

querendo, impugnar a Contestação apresentada em fls. 376/379, no prazo 

legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 120353 Nr: 1623-85.2016.811.0025

 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: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVA-SERVIÇOS DE VENDAS DE PASSAGENS 

LTDA-ME, TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. 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.: 107687 Nr: 1418-90.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca petição juntada às fls. 35/39, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 104616 Nr: 4808-05.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE ARAÚJO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:MT/0019056/B, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES 

- ORIENTADOR DO NPJ/AJES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca do AR juntado à fl. 65-v, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 107392 Nr: 1309-76.2015.811.0025

 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: TAMIRES KELY NASCIMENTO DA SILVA, ROSA 

CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA, MARIA LÚCIA DA SILVA, LOURDES 

NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNDS, QHNDS, ELIVAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca petição juntada às fls. 61/63, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 120243 Nr: 1529-40.2016.811.0025

 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: AMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca petição juntada às fls. 71/73, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 103856 Nr: 4373-31.2014.811.0025

 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: MARIA DOS SANTOS DE ASSIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestarem acerca do retorno dos autos, no prazo legal"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 121817 Nr: 2507-17.2016.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELINHO DOS SANTOS KAPICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ALVES PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791, NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - 

OAB:16295-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177/MT

 Intimar a parte embargada de todo o teor do despacho que segue: 

"INTIME-SE a parte embargada, na pessoa de seu advogado, para, 

querendo, manifestar quanto aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 920, I, do NCPC."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 55218 Nr: 1499-15.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 "Intimar o Dr. Flávio Lemos Gil para comparecer na Secretaria da 1º Vara, 

desta comarca, para a retirada da CERTIDÃO DE TEOR DA DECISÃO, ora 

confeccionada, no prazo legal"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 32430 Nr: 970-35.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JADER NORTE MOTORS LTDA., ADERVAL BENTO, 

UZIEL MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIANA SEGUROS S/A-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:, 

MÁRCIA APARECIDA DAVID - OAB:4889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:30629, FLÁVIO J. CHEKERDEMIAN - OAB:3.556-MS

 "Intimar a parte requerida, na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

apresentar CPF ou CNPJ para levantamento de valores, através de alvará, 

no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 120347 Nr: 1617-78.2016.811.0025

 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: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMINDA CORDEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

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.: 42981 Nr: 2343-33.2008.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDJS, VDJS, JGDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca da penhora realizada às fls. 89/90, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 57083 Nr: 3368-13.2010.811.0025

 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 ANTONIO GRAEFF, VILMA MARQUES GRAEFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ÁGUA BRAVA LTDA, 

ANTONIO MASCARENHAS JUNQUEIRA, ANTONIO SERGIO JUNQUEIRA, 

AURÍ BRANDÃO SOUZA, RENATO ANTONIO GRAEFF, EDUARDO 

JUNQUEIRA, APARECIDO DA CRUZ ALMEIDA, JOÃO BATISTA LEYTINER, 

LUIZ GRAEFF, NELSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11055

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

efetuar o pagamento das Custas Judiciais cujo valor está informado na 

certidão exarada em fl. 141, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 83255 Nr: 3468-31.2011.811.0025

 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: GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar acerca da petição da Fazenda Estadual apresentada em fl. 

223, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 112730 Nr: 4029-16.2015.811.0025

 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: MARTINHO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 

SOCIAL, MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

Impugnar a Contestação apresentada em fls. 67/72, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 103073 Nr: 3845-94.2014.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OP, CPP, CPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE GASPARELO SANTI - 

OAB:12.250/MT

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar nos autos acerca da certidão de fl. 52, no prazo legal"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 91629 Nr: 6062-81.2012.811.0025

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DOS SANTOS PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056-A

 "Intimar a parte requerida, na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

efetuar o pagamento das Custas Judiciais cujo valor está informado na 

certidão lavrada em fl. 91, no prazo legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 95638 Nr: 3962-22.2013.811.0025

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

 PARTE AUTORA: TUPER DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS S/A - 

CUIABA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ DAL BEM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIO PRADA - OAB:24.406-B, 

MARIANE RODRIGUES HABOWSKY - OAB:OAB/SC 34.206, PAULO 

MORAIS LOPES - OAB:OAB/PR 33987, THAMARA GROSSL RABELO - 

OAB:OAB/SC 28.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 "Intimar a parte autor (a), na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

manifestar nos autos, no prazo legal, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 96336 Nr: 4736-52.2013.811.0025

 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: MOACIR ZACHARIAS DA SILVA

 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: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435/MT

 "Intimar a parte requerida, na pessoa de seu (a) advogado (a), para 

efetuar o pagamento das Custas Judiciais cujo valor está informado na 

certidão lavrada em fl. 80, no prazo legal"

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA DE JUÍNA

Processo Número: 1000419-86.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. G. S. (REQUERENTE)

P. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - 14764-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO Certifico que, deixo de expedir mandado de citação, em razão 

de não constar nos autos dados bancários da parte autora. Cássia Inês 

dos Santos Gestora Judiciaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123179 Nr: 3342-05.2016.811.0025

 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: NATALINO LOPES DOS SANTOS, ROSANGELA MARIA 

DALMOLIN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON ANTONIO RAUBER - 

OAB:OAB/MT 15042/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar os(a) 

advogados(a) das partes acerca da data da Audiência que será realizada 

no dia 17 de Fevereiro de 2017, às 14:40, no EDIFÍCIO DO FÓRUM, situado 

na PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N, CENTRO, DA CIDADE DE JUÍNA-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111315 Nr: 3243-69.2015.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM, MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Renato Ribeiro - 

OAB:5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Renato Ribeiro - 

OAB:5789

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO a 

petição inicial e por consequênciaJULGO EXTINTOO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento nos artigos321, § único e 485, 

inciso I, ambos do CPC/2015 e, ainda, determino o arquivamento do 

presente feito com as devidas anotações comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor.Sem custas.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Às providências.Juína/MT, 30 de Novembro de 2016. Conrado 

Machado SimãoJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90565 Nr: 4907-43.2012.811.0025

 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: VALE COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMO ANTONIO VALADÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em Correição.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por Vale Comércio de Motos 

LTDA em face de Delmo Antônio Valadão Santos, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/18.

Petição às fls. 44, requerendo a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Compulsando atentamente os autos, verifico que a parte autora 

manifestou-se pela desistência da ação, às fls. 44.

Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do processo é 

medida que se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do NCPC, pela não resolução do 

mérito quando o Magistrado homologar a desistência da ação, hipótese 

que se coaduna ao caso sub examine.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo 

jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil/2015, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais 

remanescentes, se houver.

Por fim, proceda à Senhora Gestora com os atos necessários para o 

cumprimento do disposto no Provimento nº. 84/2014 – CGJ.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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Às providências.

Juína/MT,13 de Dezembro de 2016.

 Conrado Machado Simão

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123458 Nr: 3536-05.2016.811.0025

 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: MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:71318

 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$ 20,00 (vinte 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): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122437 Nr: 2881-33.2016.811.0025

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALLES DE SOUZA RODRIGUES, JOÃO HENRIQUE DE 

PAULA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUCYR SILVA PARADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11.354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9874/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

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

manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 45229 Nr: 4412-38.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CHORMIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

de documentos de fls.282/282

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108793 Nr: 1967-03.2015.811.0025

 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: RINALDO VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSENALVA OLIVEIRA DA 

SILVA ALMEIDA - OAB:19459/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

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

manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 123183 Nr: 3343-87.2016.811.0025

 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: MARIA APARECIDA PARRO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/ JUINA - 

MT, MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, VI do CPC/2015.Sem custas processuais, em 

face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 

do STJ e 512 do STF.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias e anotações de praxe.Publique-se. 

Intimem-se.Às providências.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Juína/MT, 17 de outubro de 2016.Conrado Machado 

SimãoJuiz de Direito em Substituição Legal

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124385 Nr: 4021-05.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERNANDO DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 21), 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 APARECIDO 

FERNANDO DA PAZ, 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

 Cod. Proc.: 105607 Nr: 412-48.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS, 

MARCELO CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO os réus 

JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS, vulgo “João da Lasca” e 

MARCELO CAMPOS DE SOUZA, vulgo “Téo”, qualificados nos autos, como 

incursos no art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, para que seja 

submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri de Juína - MT, de acordo 

com o art. 5º, XXXVIII, da CF/88 e nos termos do art. 74, § 1º, do CPP, 

oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão 

acusatória deduzida nesta ação penal.Ressalto que nesta decisão de 

pronúncia limito-me a julgar a viabilidade da pretensão acusatória do 

Ministério Público, fixando seus limites, nos termos do art. 413 do CPP, 
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razão por que caberá aos jurados, na sessão de julgamento, decidir sobre 

a procedência ou não da acusação, formando sua convicção com base 

na livre apreciação da prova.VI. DA FASE DO ART. 422 DO CPPPreclusa 

esta decisão, considerando que este juízo continuará competente para a 

segunda fase do rito escalonado do Júri, desde já, DETERMINO a intimação 

das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 

422 do CPP).Após, CONCLUSOS imediatamente para designação do 

júri.VII. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃONos termos do art. 492, “e”, do CPP, 

tendo em vista que não há alteração fática desde a última decisão que 

indeferiu o pleito de liberdade provisória do réu Junalas (f. 227-230) e 

considerando que permanecem presentes os requisitos da prisão 

preventiva, em que o risco à garantia da ordem pública encontra-se 

plasmado na gravidade in concreto do delito, qual seja, a ter sido a vítima, 

em tese, alvejada com tiros pelas costas e outros depois de desfalecida 

no chão, bem como ante a reiteração delituosa do agente, conforme 

registro de antecedentes à f. 242-245, e ainda, pelo risco à garantia da 

aplicação da lei penal, uma vez que o réu foragiu do distrito da culpa, 

MANTENHO a prisão preventiva do acusado. INTIMEM-SE as partes.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111176 Nr: 3163-08.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON RIBEIRO PEREIRA, VINICIO 

AURELIANO DOS SANTOS BRITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

 Considerando que o dia 1° de março é quarta-feira de cinzas, REDESIGNO 

a sessão de julgamento para o dia 03/03/2017, às 09h.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101459 Nr: 2461-96.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

08/03/2017, às 13h30 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101083 Nr: 2181-28.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS, SCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120172422253

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 101083.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Ofício Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário 

Público ( TJPR )

Data de Envio: 03/02/2017 19:45:46

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE DE INQUIRIR 

TESTEMUNHA DE DEFESA - AUTOS CÓDIGO 101083 (NOSSO)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 55796 Nr: 2077-75.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ CAVALCANTE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6.591/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de transferência do acusado Anderson Luiz 

Cavalcante Fernandes para a Comarca de Cuiabá/MT, em razão de 

aproximação familiar (fl. 401-413).

Antes de apreciar o pleito, SOLICITE-SE à Superintendência de Gestão de 

Cadeias deste Estado atestado de vaga para transferência do acusado, 

instruindo-se o ofício com cópia da fl. 401-413 e desta decisão.

Se houver disposição de vaga, OFICIE-SE ao referido Juízo solicitando-se 

anuência, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS para deliberação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA POR SE TRATAR DE ACUSADO PRESO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111388 Nr: 3278-29.2015.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELITO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins de direito, que a advogada Dra. HILONÊS 

NEPOMUCENO, inscrita na OAB/MT n. 14.764-B, atuou como advogada 

dativa, nomeada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, para 

prestar Assistência Judiciária à parte ré, nos autos do Processo n. 

3278-29.2015.811.0025 – código 111388.

Certifico por fim, que o MM. Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 

01 (UMA) UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS pela nomeação dativa 

e serviços advocatícios prestados pela referida advogada, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124531 Nr: 4098-14.2016.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDO SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins de direito, que o advogado Dr. FLÁVIO 

LEMOS GIL, inscrito na OAB/MT n. 14.933-B, atuou como advogado dativo, 

nomeado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, para prestar 

Assistência Judiciária à parte ré, nos autos do Processo n. 

3082-25.2016.811.0025 – código 122718.

Certifico por fim, que o MM. Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 

01 (UMA) UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS pela nomeação dativa 

e serviços advocatícios prestados pelo referido advogado, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125320 Nr: 4583-14.2016.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ANDRÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins de direito, que o advogado Dr. JERRY 

ADRIANE DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/MT n. 21917-O, atuou como 

advogado dativo, nomeado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, 

para prestar Assistência Judiciária à parte ré, nos autos do Processo n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 290 de 433



4583-14.2016.811.0025 – código 125320.

Certifico por fim, que o MM. Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 

01 (UMA) UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS pela nomeação dativa 

e serviços advocatícios prestados pelo referido advogado, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125318 Nr: 4581-44.2016.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins de direito, que o advogado Dr. JERRY 

ADRIANE DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/MT n. 21917-O, atuou como 

advogado dativo, nomeado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, 

para prestar Assistência Judiciária à parte ré, nos autos do Processo n. 

4581-44.2016.811.0025 – código 125318.

Certifico por fim, que o MM. Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 

01 (UMA) UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS pela nomeação dativa 

e serviços advocatícios prestados pelo referido advogado, 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.: 42926 Nr: 2359-84.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDO DUARTE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECUPERANDO PARA, NO PRAZO DE 

05 DIAS MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO DE PENA REALIZADO À FL. 

556, POR SE TRATAR DE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89328 Nr: 3515-68.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AMÂNCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECUPERANDO PARA, NO PRAZO DE 

05 DIAS MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO DE PENA REALIZADO Á FL. 

166, POR SE TRATAR DE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117689 Nr: 60-56.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA LUSSE - 

OAB:17927

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECUPERANDO PARA, NO PRAZO DE 

05 DIAS MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO DE PENA REALIZADO À FL. 

349, POR SE TRATAR DE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 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. Considerando a certidão aportada nos autos e que as 

testemunhas não foram localizadas. REDESIGNO a audiência para o dia 

29/05/2017, às 16h30min. VISTA ao MP e a Defesa para se manifestarem, 

no prazo de 5 (cinco) dias quanto ao endereço das testemunhas. Se 

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 (TRINTA) dias para cumprimento das precatórias. 

SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 141348 Nr: 3254-82.2011.811.0011

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IdOeS, MdCReS, KBCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KACdS, JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Gabriel da Silva Júnior 

- OAB:12.941, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 Vistos.Os autos vieram conclusos ante pedido do digno advogado, 

nomeado curador especial do requerido, no sentido de que lhe sejam 

fixadas 04 (quatro) URHs a título de honorários advocatícios, consoante 

Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de 

Mato Grosso (fls.26/28).Pois bem. Em que pese esta Magistrada recolher a 

importância do múnus público exercido pelo advogado dativo, cumpre 

assinalar que os honorários advocatícios devem ser fixados em 

consonância com o principio da proporcionalidade e os critérios dispostos 

no art.20,§3º,CPC. Nesse sentido:(...).Nesse diapasão, considerando que 

a atuação da advogada nomeada se cuidou de apresentação de 

contestação, audiência instrutória e alegações finais, nos termos do que 

preceitua o art.9º, CPC, AUMENTO o valor dos honorários advocatícios 

fixados à fl.223, para o valor de 3,5 (três e meio) URH.EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 117682 Nr: 3834-49.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Del Roveri Perine

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do(a) Procurador(a) da parte autora de que foi expedido Alvará de 

Autorização para levantamento do valor executado o qual encontra-se 

nesta secretaria aguardando retirada

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 140156 Nr: 3127-47.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marta Chitaro Leite de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:11207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do(a) Procurador(a) da parte autora de que foi expedido Alvará de 

Autorização para levantamento do valor executado o qual encontra-se 

nesta secretaria aguardando retirada

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 119342 Nr: 3308-82.2010.811.0011
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 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 Gonçalves da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do(a) Procurador(a) da parte autora de que foi expedido Alvará de 

Autorização para levantamento do valor executado o qual encontra-se 

nesta secretaria aguardando retirada

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 190137 Nr: 2700-79.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do(a) Procurador(a) da parte autora de que foi expedido Alvará de 

Autorização para levantamento do valor executado o qual encontra-se 

nesta secretaria aguardando retirada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 115693 Nr: 2489-48.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Barbosa Garcia Silva, Paulo Guilherme da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hideraldo Bruno Camilotti, Ivana Savarini 

Camilotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, TAIZA BORGES BERNARDES - OAB:, Taiza Borges 

Bernardes - OAB:14399

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do exequente foi intimado via DJE do r. 

despacho de fls. 540/540 versos, deixando fluir o prazo, sem 

manifestação, dessa forma promovo os autos à conclusão.

 Mirassol D’Oeste – MT, 05 de Fevereiro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232530 Nr: 3324-60.2015.811.0011

 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: Antonia Irene Guilherme Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado da parte autora foi intimado via DJE do 

r. despacho de fls. 66, deixando fluir o prazo sem providências, dessa 

forma promovo os autos à conclusão.

 Mirassol D’Oeste – MT, 06 de Fevereiro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 132934 Nr: 1836-12.2011.811.0011

 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: Jair Gonçalves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edio Marques R. Filho - 

OAB:14.145, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 Autos n.1836-12.2011.811.0011 (Código: 132934)

Vistos.

Considerando o certificado à fl. 209, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado 

como quitação integral.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231856 Nr: 2875-05.2015.811.0011

 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: Madalena Rosa Procopio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225, Marco Antonio Corbelino - OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João da Silva Soito - 

OAB:114089/RJ, Fernando Cesar Zandonadi - OAB:5736/MT, 

Henrique Alberto Faria Motta - OAB:113.815/RJ, MARCIO HENRIQUE 

CARDOSO - OAB:7.659/O, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Autos n. 2875-05.2015.811.0011 (Código: 231856)

Vistos.

Considerando o certificado à fl. 260, DETERMINO a intimação do perito 

nomeado para que no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias traga o laudo 

devidamente confeccionado, sob pena das ressalvas constantes no artigo 

468 do CPC.

Com o transcurso do prazo in albis, CONCLUSOS.

Aportando o laudo pericial aos autos, DIGAM as partes no prazo de 10 

(dez) dias, voltando-me conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 31 de janeiro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 225757 Nr: 4595-41.2014.811.0011

 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: Valter Cesar Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611/MS

 Autos n. 4595-41.2014.811.0011 (Código: 225757)

Vistos.

Considerando o certificado à fl. 123, DETERMINO a intimação do perito 

nomeado para que no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias traga o laudo 

devidamente confeccionado, sob pena das ressalvas constantes no artigo 

468 do CPC.

Com o transcurso do prazo in albis, CONCLUSOS.

Aportando o laudo pericial aos autos, DIGAM as partes no prazo de 10 

(dez) dias, voltando-me conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 31 de janeiro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29425 Nr: 78-03.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. Martins Oliveira - ME, Wilson Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurema de Lima Tavares - EPP, Banco 

Mercantil do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B, SEBASTIÃO M PINTO FILHO - OAB:

 Autos n.78-03.2008.811.0011 (Código: 29425)

Vistos.

Considerando o certificado à fl. 264, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 176084 Nr: 297-40.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cliger de Paula Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Bruna Gabriela Zanrosso - OAB:15.679, Juliana 

Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:13077

 Autos n.º 297-40.2013.811.0011 – Código: 176084

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.88, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 06 (seis) meses.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 02 de fevereiro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237573 Nr: 1566-12.2016.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siderley Corso

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

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1566-12.2016.811.0011 – (Código: 237573)

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 11, eis que seria medida infrutífera determinar 

nova diligência no endereço já tentado e frustrado, constante denota-se 

às fls. 10.

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, 02 de fevereiro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231168 Nr: 2472-36.2015.811.0011

 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): Zilda Machado Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelson Junior Bollotti - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 Autos n. 2472-36.2015.811.0011 (Código nº 231168)

Vistos.

I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a parte autora, na 

pessoa do seu representante judicial, para que apresente impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias como incidente a estes próprios autos.

II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

III – Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no 

art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

IV – Se apresentada impugnação, nos termos do art.535, NCPC, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 27610 Nr: 1491-85.2007.811.0011

 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: Angelo Scarpassi Neto

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

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

OAB:8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1491-85.2007.811.0011 (Código: 27610)

Vistos.

Considerando que fora promovido pelos filhos do autor falecido (herdeiros 

necessários) conforme fls. 125/139, nos termos do artigo 687, do CPC, 

declaro-os habilitados no presente feito, em sucessão ao falecido, com 

exceção do herdeiro Clodomiro Scarpassi, uma vez que não atendera aos 

requisitos legais, devendo o feito continuar seu trâmite regular.

Após, INTIME-SE a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Com o transcurso do prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238637 Nr: 2097-98.2016.811.0011

 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
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 PARTE AUTORA: Eloneir Rodrigues dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selio Soares de Queiroz - 

OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2097-98.2016.811.0011 (Código nº 238637)

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 86, INTIME-SE a parte autora para 

que apresente endereço atualizado nos autos, ou compareça no balcão 

da secretaria para informa-lo, para que seja agendada realização da 

perícia médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da 

prova pericial deferida.

Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 170915 Nr: 3933-48.2012.811.0011

 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: KCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES SÁ - OAB:16655

 Autos n.º 3933-48.2012.811.0011 – Código: 170915

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.234, de modo que DETERMINO que o oficial de 

justiça promova a avaliação dos bens descritos nos itens “1” e “2”, nos 

termos do art. 870 e 872 do CPC, bem como que o contador judicial realize 

a avaliação da cota da microempresa, tudo de acordo com os termos do 

acórdão de fls. 155/159.

 Com o aporte das avaliações aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

pugnarem o que direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo silêncio 

interpretado como concordância, nos termos do art. 872, §2º do CPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 02 de fevereiro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 217693 Nr: 3262-54.2014.811.0011

 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: Jair Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o perito foi intimado do r. despacho de fls. 139, 

deixando fluir o prazo sem manifestação, dessa forma faço vista dos 

autos as partes para manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 01 de Fevereiro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243218 Nr: 4555-88.2016.811.0011

 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 Carlos Rodrigues de Oliveira

 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:

 Autos n. 4555-88.2016.811.0011 (Código: 243218)

Vistos.

DEFIRO o petitório de fls. 37-v, DEVENDO a parte autora substituí-las por 

fotocópias simples. Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE 

DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INCONFORMISMO. 

ACOLHIMENTO. 1. Não há óbice ao desentranhamento de documentos 

originais, de relevância pessoal suscitada pela parte autora e que estão 

juntados a processo extinto sem resolução de mérito, sem citação da 

parte contrária e já com trânsito em julgado. 2. Fica autorizado o 

desentranhamento das peças indicadas, mediante substituição por 

fotocópias simples, que, consideradas as peculiaridades do caso, deverá 

ser atividade realizada pela serventia de origem. 3. Recurso provido. 

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 20682110620138260000 SP 

2068211-06.2013.8.26.0000 (TJ-SP)”. (grifo nosso)

Após, INTIME-SE parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, cumpra-se o remanescente da sentença de 

fls. 36/37, até o devido arquivamento dos autos.

AS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 193334 Nr: 3184-94.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles & Brilhante Neto Ltda - EPP, Francisco 

Alves Brilhante Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o advogado da parte autora a efetuar o pagamento da diligência 

do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para intimação das partes 

requeridas, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), no prazo de 10 (dez) 

dias. Outrossim, informo que referido valor poderá ser depositado na 

conta n. 17345-2, do Banco do BRASIL S/A, Agência 1320-X, em nome de 

DIRETORIA DO FORUM - CENTRAL DE MANDADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 161667 Nr: 2481-03.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Kimio Ikuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Dafini de Paula Saga Gomes - OAB:17.023, 

Gustavo Araujo da Costa - OAB:15134, Lázaro José Gomes Júnior 

- OAB:8.194- A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067, 

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:15366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o advogado da parte autora efetuar o depósito na importância de 

R$ 25.00( vinte e cinco reais) referente à locomoção do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de intimação, 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
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 Cod. Proc.: 244499 Nr: 293-61.2017.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 244499

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Não impugnada a execução no prazo suso citado, o que deverá ser 

certificado, ou rejeitadas as arguições da executada, expeça-se, por 

intermédio do Presidente do Tribunal, precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal.

Tratando-se de impugnação parcial, a parte incontroversa poderá ser 

objeto de cumprimento imediato, nos moldes acima assinalados.

No mais, determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação em Execução de Sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’Oeste, 02 de fevereiro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228840 Nr: 1196-67.2015.811.0011

 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): Gislaine Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 Código 228840

Tendo em vista o teor da certidão lavrada à fl. 24, HOMOLOGO os valores 

contidos nos documentos juntados às fls. 23, e por consequência, 

determino que seja expedido ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para que proceda ao pagamento das verbas por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), fazendo-se o pagamento na 

ordem de apresentação da requisição e à conta do respectivo crédito, 

sendo desnecessária nova conclusão dos autos ao gabinete.

Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste - MT, 02 de fevereiro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 177697 Nr: 607-46.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Francisco dos Santos, Valdinei 

Francisco, Sebastião Pereira Jardim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Código. 177697

RECEBO o recurso de apelação interposto às folhas 264, pelo Ministério 

Público, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade. Intime-se 

para apresentar as razões recursais, no prazo legal.

Com a vinda das razões, intime-se os réus 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, 02 de fevereiro de 2017.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 141873 Nr: 3389-94.2011.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvecio José da Silva, Solange Maria de 

Oliveira

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

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Douglas Alves da Cruz - OAB:5059

 Intimar o advogado do exequente para que indique outros bens passíveis 

de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da 

execução, nos termos do art. 921, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 141011 Nr: 3214-03.2011.811.0011

 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: Marinalva Moreira de Souza, Vanildo Francisco, BDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral e Maternidade Araputanga-MT, 

Hirose Batista Ltda, Jorge Sadao Hirose

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fidélis Itamar de Queirós - 

OAB:12.145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Comar da Silva - 

OAB:7650-B/MT, Pedro Ovelar - OAB:6270

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste no prosseguimento do 

feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241971 Nr: 3881-13.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Gerônimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 intimar o advogado do reú para que apresente as alegações finais, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244618 Nr: 344-72.2017.811.0011

 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: Gustavo Tostes Cardoso, Gustavo Cardoso Assessoria 

Jurídica - Advogados Assossiados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Ivone Barbosa da Silva, Ivone 

Barbosa Garcia Silva, Gerson Clementino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY A. STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:21240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o advogado da parte autora efetuar o depósito na importância de 

R$ 150.00(cento e cinquenta reais)referente à locomoção do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de citação e penhora, 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.: 224109 Nr: 271-26.2011.811.0039

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO SIMPLICIO KUHN - 

OAB:14238, Paulo Guilherme da Silva - OAB:2994

 Código n° 224109

Ante o teor contido na cota Ministerial de fls. 371/371-vº, bem como o 

pedido formulado pela Defesa à fl. 376, proceda com a elaboração de 

novo cálculo de pena.

 Noutro norte, desentranhem-se os documentos juntados às fls. 374/375, 

haja vista que são estranhos a este feite.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste - MT, 06 de fevereiro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244500 Nr: 294-46.2017.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 244500

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Não impugnada a execução no prazo suso citado, o que deverá ser 

certificado, ou rejeitadas as arguições da executada, expeça-se, por 

intermédio do Presidente do Tribunal, precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal.

Tratando-se de impugnação parcial, a parte incontroversa poderá ser 

objeto de cumprimento imediato, nos moldes acima assinalados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’Oeste, 02 de fevereiro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244573 Nr: 326-51.2017.811.0011

 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: Alessandre Matos Freitas

 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:

 DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, para tanto, 

determino que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício 

de Auxílio Doença à autora, no valor de um salário mínimo mensal, 

inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a partir do 

indeferimento administrativo, qual seja, 13 de outubro de 2016. Expeça-se 

ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido nos autos 

no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, 

sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. . Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Anderson Gonçalves.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, 02 de 

fevereiro 2017.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244413 Nr: 252-94.2017.811.0011

 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: Rosa Dolores Fernandes Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 De proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil.

 RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

 CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC.

 Ademais, 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, 02 de fevereiro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244414 Nr: 253-79.2017.811.0011

 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: Elenir Maria Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 244414

De proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil.

 RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

 CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC.

 Ademais, 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, 02 de fevereiro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 2913 Nr: 819-58.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Wainer Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:OAB/PR 

8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cezar Vilches de 

Almeida - OAB:88802/SP

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Cáceres-MT com a finalidade de intimar o executado da avalição, 

devendo juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de 

recolhimento, para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 

(dez) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230086 Nr: 1865-23.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Sales de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalto Sales de Matos 

Junior - OAB:14603-MT

 Intimação do advogado do autor do fato, na pessoa do Dr. Adalto Sales 

de Matos Junior, do inteiro teor da R. decisão constante do termo de 

audiências de fls. 606, cujo teor transcrevo: Número do processo: 

230086.

Juíza: Edna Ederli Coutinho

Data e horário: quinta-feira, 02 de fevereiro de 2017, 09h30min (MT).

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Aberta a audiência presidida pela M.Ma. Juíza.

DELIBERAÇÃO

1. Defiro o pedido de fls. 605/605-verso e expeça-se carta precatória para 

a Cidade e Comarca de Várzea Grande/Mato Grosso

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

MMa. Juíza: ___________________________________

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89941 Nr: 4971-59.2015.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: Catatau Comercio de Veículo Ltda., Emerson Alves 

Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lirane Bortolanza Gaião - 

OAB:MT 13.753, Luis Carlos B. Teixeira - OAB:MT 14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 89941. L. Apolo: 101013.

Vistos em correição etc.

Trata-se de pedido restituição de coisa apreendida solicitado por Catatau 

Comércio de Veículo Ltda.

Com vista ao Parquet, este pugnou pelo indeferimento do pedido, fls. 

536/536vº.

Decido.

Dessume-se que o fato criminoso ocorreu em 04 de outubro de 2012, 

sendo que em sentença proferida em audiência (Mídia de fl. 199), foi 

declarado o confisco dos bens apreendidos nos autos da ação penal 

apensa (70875).

 Diante o exposto, indefiro a restituição do bem apreendido.

Sem custas.

Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

expedições necessárias.

Ciência ao representante do Ministério Público e ao procurador do 

requerente.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70926 Nr: 3444-77.2012.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Augusto Ribeiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:MT8107

 Código n. 70926 L. Apolo: 1011010.

Vistos em correição etc.

Conforme o Teor de fls. 107/117, onde Colenda Câmara deu provimento 

parcial ao recurso interposto pela Defesa, intimem-se as partes para 

manifestar acerca do retorno dos autos.

Caso as partes não se manifestem em 15 dias, autos ao arquivo, com as 

baixas e expedições necessárias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97231 Nr: 4602-31.2016.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS, BPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Diante do exposto, em razão do constrangimento decorrente do excesso 

não razoável de prazo, RELAXO E REVOGO AS MEDIDAS CAUTELARES 

estabelecidas no item “c”, “e” e “f” (fls. 140/145), a Agamenon Carlos da 

Silva e Biller Piske dos Santos, com fulcro no artigo 5º, inciso LXV, da 

Constituição da República, mediante termo de comparecimento a todos os 

atos de que forem intimados, comunicando a este Juízo qualquer mudança 

de endereço.Retornem-se os autos à Delegacia Municipal de Nova Mutum, 

para continuidade nas investigações.Sirva a presente decisão como 

mandado de intimação/ofício.Ciência ao Ministério Público, a Defesa e 

Autoridade Policial.Intime-se. Cumpra-se, com urgência.Nova Mutum-MT, 2 

de fevereiro de 2017.Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83968 Nr: 1378-22.2015.811.0086

 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: VRdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 Autos nº. 1378-22.2015.811.0086 – Cód. 83968

Requerente: Valdevino Roberto dos Santos Junior

Requerida: Bruna da Silva Castilho

Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 13 e, por consequência, determino que seja 
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diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Mutum/MT, 26/02/2016.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38578 Nr: 1614-18.2008.811.0086

 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 Mutum - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenir Topázio & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sem adv - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta pelo 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT em face de ZENIR TOPÁZIO & CIA LTDA, 

ambos qualificados nos autos.

Às fls. 121, a parte requerente informou o desinteresse no 

prosseguimento do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Às fls. 135, determinada a intimação do requerido por edital, sob pena de 

extinção por desistência.

 Devidamente intimado por edital para se manifestar acerca do pedido de 

desistência, o requerido se manteve inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 121), é de rigor a extinção 

do feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do 

requerido, ao passo que até o presente momento não foi citado.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fls. 121 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Novo Código Processual 

Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100129 Nr: 288-08.2017.811.0086

 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: Liamar Cristina de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelina Rodrigues Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, vez que 

ausente seus requisitos.Cite-se a parte requerida para oferecer resposta, 

no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se no instrumento que, em 

caso de inércia, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97579 Nr: 4821-44.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vipagro Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaimir Borsatti, Rosalia Karnoski Borssatti, 

Rafael Ferreira, Juliana Graziela Borssatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenir Righi - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a AUTORA na pessoa do seu 

Procurador, para que providencie o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO 

DA diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 180,00 (cento e oitenta 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91536 Nr: 896-40.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDOVINO TREVISOL & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Rocha Neto - 

OAB:17139/GO, MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) ou a devida 

intimação pessoal (Fazenda Pública), com a finalidade de intimar a parte 

Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / procurador(s), para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça: valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por 

diligência, se ocorrer no perímetro urbano, e R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado para zona rural (Portaria n. 

012/2012/DF/NM). Informo, ainda, a conta para depósito: Banco do Brasil 

S/A, ag. 3228-X, conta corrente nº 25.029-5, do em nome da Diretoria de 

NM (CNPJ: 07.167.953/0001-98). É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97918 Nr: 5061-33.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Graziela Alves Nogueira Conceição - 

ME, DIVINA GRAZIELA ALVES NOGUEIRA, Adriano da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) ou a devida 

intimação pessoal (Fazenda Pública), com a finalidade de intimar a parte 

Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / procurador(s), para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça: valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por 

diligência, se ocorrer no perímetro urbano, e R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado para zona rural (Portaria n. 

012/2012/DF/NM). Informo, ainda, a conta para depósito: Banco do Brasil 

S/A, ag. 3228-X, conta corrente nº 25.029-5, do em nome da Diretoria de 

NM (CNPJ: 07.167.953/0001-98). É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49259 Nr: 344-51.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piva Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Antônio Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimentos n. 53 e 56/2007-CGJ, 

assim como §4º do art. 203 do NCPC/2015, IMPULSIONO estes autos para 

expedição de matéria a imprensa com a finalidade de intimar a parte 

AUTORA, por seu(s) Advogado(s) (DJE) – ou a devida intimação pessoal, 

para manifestar sobre a CERTIDÃO de fls. 53-v, requerendo o que 
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entender de direito, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88015 Nr: 3735-72.2015.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Schiochet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussyedson José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley José Ferreira - OAB:MT 

5.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida Bassani 

- OAB:MT 17.446-B

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Embargante, por seu(s) 

Advogado(s), da expedição da carta precatória de fls., e 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.

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a distribuição no Juízo Deprecado.

É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73533 Nr: 2052-68.2013.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martim Rogerio Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B, PAULA KUSTER ANDRIATA - 

OAB:15.998-A/MT, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - 

OAB:, SONIA DE FATIMA DA SILVA - OAB:18.130, TATIANA PEGHIM 

MERENDI RIBEIRO - OAB:14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) ou a devida 

intimação pessoal (Fazenda Pública), com a finalidade de intimar a parte 

Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / procurador(s), para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça: valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por 

diligência, se ocorrer no perímetro urbano, e R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado para zona rural (Portaria n. 

012/2012/DF/NM). Informo, ainda, a conta para depósito: Banco do Brasil 

S/A, ag. 3228-X, conta corrente nº 25.029-5, do em nome da Diretoria de 

NM (CNPJ: 07.167.953/0001-98). É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42942 Nr: 2289-44.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleice Jane Xavier de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - M T, Anna Christina 

Bezerra Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:7262-B/MT, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Arnaldo Rauen Delpizzo - OAB:MT 4.708-A, Diob 

Hudson da Silva Lima - OAB:MT-20476/O, Fernando Dorival de 

Mattos - OAB:MT 13.477-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - 

OAB:, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro (Assessor Juridico 

Municipal) - OAB:14.044B-MT

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimentos n. 53 e 56/2007-CGJ, 

assim como §4º do art. 203 do NCPC/2015, IMPULSIONO estes autos para 

expedição de matéria a imprensa com a finalidade de intimar a parte 

AUTORA, por seu(s) Advogado(s) (DJE) – ou a devida intimação pessoal, 

para manifestar sobre a CERTIDÃO de fls. 457, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89196 Nr: 4510-87.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Paulo Lerias, Leoni Leandro Mello, 

Renato Henrique Coutinho, João Vitor dos Santos ("Neguinh" ou "Nejo 

Jão"), Antônio do Nascimento Neto Filho ("Toninho"), Jose Faustino dos 

Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lairce Martins de Souza - 

OAB:OAB/RO 3041

 Vistos em correição.

Defiro o requerimento de fl.417.

Expeça-se novo mandado de intimação para o réu Antônio do Nascimento 

Neto.

Outrossim, expeça-se carta precatória para interrogatório do réu Leoni 

Leandro de Melo na comarca de Cuiabá/MT, visto que se encontra 

segregado na Penitenciária Central do Estado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48493 Nr: 3911-27.2010.811.0086

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBS(, PBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Lopes dos Santos 

- OAB:PR 75.579, Raphael Luiz Jacobucci - OAB:PR 44.644

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por PRESLINE BLUM DA 

SILVA em face de REINALDO DOS SANTOS, ambos já qualificados nos 

autos.

 À fl. 76, 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.

 Custas processuais pelo executado.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71125 Nr: 3655-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pontual Factoring Fomento Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faccio Prestadora de Serviço LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clodoaldo Antonio Baia Herani - 

OAB:MT 13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Intimação das partes, por seus Advogados, para se manifestarem sobre 

a penhora de fls. 117, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75813 Nr: 4391-97.2013.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Faccio Prestadora de Serviço LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pontual Factoring Fomento Mercantil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clodoaldo Antonio Baia 

Herani - OAB:MT 13.288

 Vistos em correição.

Tendo em vista o acórdão de fls. 141/144, intimem-se as partes, 

cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem como para requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Certificando nos autos o decurso de prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 24994 Nr: 56-31.1996.811.0086

 AÇÃO: Insolvência Requerida pelo Credor->Insolvência Civil->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Ademir Krindges, Miguel Batistella, Enéias Glauco 

Batistela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Rosário, 

Ceval Centro Oeste S/A, Sadia Mato Grosso S/A, Noka - Comércio e 

Representações Ltda, Auto Elétrica Santa Clara Ltda, Grão Fertil, Casa 

dos Rolamentos, Calcário Ecoplan - Nobres, Calcário Emal - Nobres, 

Terranorte Máquinas Agrícolas Ltda, Riedi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Barbosa de Lima - 

OAB:MT 7.690, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Vinicius 

Pereira Muller - OAB:MT 18.308, Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:8188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Francisco de 

Melo Franco - OAB:14.542-A, Arnaldo Rauen Delpizzo - OAB:MT 

4.708-A, Claúdio Vítalino - OAB:MT/2.937-A, Edgar Biolchi - OAB:MT 

3.536-B, James Leonardo Parente de Ávila - OAB:MT 5.367, Osmar 

Schneider - OAB:2152-B/MT, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 

7.074

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem 

acerca da prestação de contas de fls. 1778/1801.

Após, conclusos para analise de eventuais pedidos ou homologação da 

referida prestação de contas.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50969 Nr: 2012-57.2011.811.0086

 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: Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Cavani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cervi - OAB:14020/MT, 

Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 .Assim, não havendo embargos monitórios, nem pagamento total da 

dívida, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo 

judicial, JULGANDO PROCEDENTE A PRETENSÃO MONITÓRIA. Igualmente, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos termos no artigo 

702, § 2°, do Código de Processo Civil, devendo proceder-se às 

retificações necessárias.Tratando-se de pleito visando ao pagamento de 

soma em dinheiro, intime-se o exequente para que atualize o valor da 

dívida.Após, desde já, intime-se o executado para pagar a importância 

executada, no prazo de quinze dias, sob pena da incidência da multa de 

10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1°, do 

CPC.Expeça-se mandado de penhora e avaliação, conforme preceitua a 

Lei nº 11.232/05.Conste no mandado que a devedora poderá impugnar a 

presente, desde que alegue no prazo de quinze dias as matérias 

constantes no artigo 525, § 1°, do Código de Processo Civil.Fixo os 

honorários advocatícios da presente execução em 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da execução, atento ao artigo 85, § 1° e § 2°, do 

Código de Processo Civil.Proceda-se à alteração da classe processual do 

presente feito no Sistema Apolo, para que o mesmo seja excluído da Meta 

02 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passando a tramitar 

como execução de título judicial.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39732 Nr: 3295-23.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT., 

Jaqueline de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Gomes Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

do réu PAULO ROGÉRIO GOMES LOURENÇO, imputando-lhe a prática do 

crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no 

artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como vítima a criança 

Carlos Daniel de Araújo (08 anos de idade), nos termos da Denúncia de 

fls. 08/09, transcrita abaixo, in verbis:

“Consta do incluso procedimento administrativo investigatório, que no dia 

13 de abril de 2008, por volta de 11h, o imputado PAULO ROGÉRIO GOMES 

LOURENÇO trafegava na Rua dos Jequitibás, nesta cidade de Nova 

Mutum, dirigindo o caminhão Volvo/NL12 360 4x2T, placas CYN-3020, 

quando, agindo com imprudência, atropelou a vítima Carlos Daniel de 

Araújo, com oito anos de idade, que passeava de bicicleta próximo a 

calçada, provocando-lhe os ferimentos descritos na certidão de óbito de 

fls. 13, que lhe acarretaram a morte.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, o imputado trafegava na Rua dos 

Jequitibás e ao virar para a Rua dos Angicos, por imprudência, atropelou a 

vítima Carlos Daniel que estava passeando de bicicleta próximo à calçada, 

conforme croqui da polícia militar de fls. 04 e fotos de fls. 06 e 07, 

causando ferimentos que foram suficientes para sua morte. Logo após, o 

imputado estacionou o veículo, contudo evadiu-se do local.”

A exordial veio acompanhada do inquérito policial de fls. 11/49, trazendo 

em seu bojo a Portaria de instauração de fls. 11, boletim de ocorrência de 

fls. 12/13, fotos do local do acidente encartadas às fls. 15/16, certidão de 

nascimento e certidão de óbito da vítima Carlos Daniel às fls. 17/18, 

qualificação e depoimento do denunciado PAULO ROGÉRIO GOMES 

LOURENÇO às fls. 25/27, declarações do informante Adão Reis de Oliveira 

às fls. 35, da informante Jaqueline de Araújo às fls. 36, depoimento da 

testemunha Maria José da Silva Lima às fls. 42/43 e da testemunha Clóvis 

Altair Maldaner às fls. 44/45.

A Denúncia foi recebida em 06/02/2009, às fls. 52/53.

Às fls. 59 a genitora da vítima, a Sra. Jaqueline de Araújo apresentou 

requerimento de habilitação como assistente da acusação, sendo o pleito 

deferido às fls. 70.

O acusado foi pessoalmente citado às fls. 74-v e apresentou resposta à 

acusação assistido pela Defensoria Pública às fls. 75, reservando-se a 

prerrogativa de abordar o mérito na fase das alegações finais. Ao final, 

apresentou como testemunha Leuzete dos Santos Nascimento.

A Audiência de instrução e julgamento foi realizada em 08/03/2012 (fls. 

80/84), com a oitiva do informante Adão Reis de Oliveira e o interrogatório 

do acusado, os quais estão consignados no CD de fls. 84.

O Ministério Público dispensou a oitiva da informante Jaqueline de Araújo, 

visto que se habilitou como assistente da acusação. Ademais, requereu 

também o aproveitamento da prova oral produzida nos autos da ação civil 

n°. 1888-45.2009.811.0086, código 42464, desistindo da oitiva das demais 

testemunhas arroladas.

Em seguida, a defesa também desistiu da inquirição da testemunha 

Leuzete dos Santos Nascimento.

As desistências foram homologadas e deferida a utilização da prova 

testemunhal produzida na ação civil n°. 1888-45.2009.811.0086, código 

42464.

Encerrada a fase instrutória, as partes nada requereram como diligências 

complementares, convertendo-se os debates orais em alegações finais 

escritas.

Às fls. 89/94 está encartado nestes autos o termo de audiência lavrado na 

ação civil supraindicada e o CD contendo o depoimento das demais 

testemunhas.

Às fls. 95/98-v, o Ministério Público apresentou alegações finais, 
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postulando pela condenação do acusado nos termos da denúncia, como 

incurso nas sanções do artigo 302, parágrafo único, inciso III, do Código 

de Trânsito Brasileiro, aplicando-se também a suspensão ou proibição de 

se obter habilitação para dirigir veículo automotor e fixação de valor mínimo 

para reparação dos danos causados.

A Defesa, a seu tempo, apresentou seus memoriais, argumentando que a 

acusação seria genérica e ausência de prova da materialidade delitiva. Ao 

final, pugnou pela nulidade da ação penal desde o recebimento da 

denúncia em razão de ser genérica e, subsidiariamente, a absolvição do 

acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

Por último, a assistente da acusação trouxe aos autos seus memoriais, 

pugnando pela condenação do réu nos termos dos pedidos formulados 

pelo Parquet.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pois bem. A acusação que pesa em desfavor do acusado diz respeito ao 

crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no 

artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, assim redigido:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se 

obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de veículo 

automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, 

à vítima do acidente;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo 

de transporte de passageiros.” (redação do dispositivo legal em vigor à 

época do fato)

Sendo assim, é necessário verificar se há pertinência entre o que é 

apontado pela legislação e a hipótese em apreço, pelo que passo à análise 

da materialidade e da autoria.

Antes, porém, afasto de plano a preliminar de nulidade da ação penal 

suscitada pela Defensoria Pública em suas alegações finais, ao argumento 

de que a Denúncia seria inepta, pois não teria descrito expressamente 

qual a modalidade de culpa a incidir sobre a conduta perpetrada pelo 

agente.

A exordial relata de forma expressa que o denunciado agiu com 

imprudência ao praticar a conduta de homicídio culposo na direção de 

veículo, fato este que pode ser confirmado pelos elementos probatórios 

amealhados nos autos, razão pela qual entendo que não é causa de 

nulidade desta ação penal, bem como a exordial observa os requisitos 

elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Nas palavras do ilustre doutrinador Rogério Greco,

 “Imprudente seria a conduta positiva praticada pelo agente que, por não 

observar seu dever de cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era 

previsível (...). Por exemplo, imprudente é o motorista que imprime 

velocidade excessiva ao seu veículo ou o que desrespeita um sinal 

vermelho em um cruzamento etc. A imprudência é, portanto, um fazer 

alguma coisa.”

 Logo, verificado que a Denúncia descreve expressamente a conduta 

imprudente, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa 

por parte do denunciado, passo a análise do mérito.

Da materialidade:

A materialidade delitiva restou incólume de incertezas e pode ser 

demonstrada pela certidão de óbito da vítima Carlos Daniel de Araújo de 

fls. 18, boletim de ocorrência de fls. 12/13, pelo relatório de ocorrência de 

fls. 14, pelas fotografias encartadas às fls. 15/16, pelas declarações e 

depoimentos prestados pelos informantes e testemunhas ao longo da 

instrução criminal, bem como pelo interrogatório judicial e inquisitorial do 

denunciado PAULO ROGÉRIO.

Da autoria:

A autoria do crime em apreço também foi comprovada nos autos, assim 

como o elemento subjetivo do tipo.

As testemunhas chave do caso em epígrafe, as quais se dizem 

presenciais do momento do acidente, foram ouvidas durante audiência 

instrutória realizada nos autos da ação indenizatória n°. 

1888-45.2009.811.0086, código 42464, cujos depoimentos estão 

consignados no CD encartado às fls. 94.

A testemunha Florentina Graciana Moreira de Moraes relata que 

presenciou o momento da colisão, que ocorreu em um domingo, por volta 

das 10h00 da manhã. Menciona que as crianças estavam atrás do 

caminhão, do lado direito do veículo e que não tomaram “rabeira”, ou seja, 

não pegaram “carona” na carroceria. Ambas estavam de bicicleta e não 

seguravam no caminhão.

 Declarou também que o caminhão passou pelas crianças que, então, 

ficaram atrás, e que viu o acidente pela frente, pois estava em frente à 

sua residência.

Ainda de acordo com ela, o motorista do caminhão não teria parado o 

veículo no cruzamento, virando o veículo para a direita sem tomar os 

cuidados necessários.

A testemunha Rosaine Antônia Moreira de Moraes, filha da testemunha 

Florentina, informa que estava em frente a casa de sua genitora quando 

aconteceu o sinistro, tendo corroborado a versão apresentada pela 

primeira testemunha, ou seja, que o caminhão ultrapassou as duas 

crianças momento em que estas ficaram atrás do veículo. Atesta também 

que as crianças não estavam pegando “rabeira” ou “carona” no caminhão 

e que presenciou o acidente pela frente do caminhão.

A mesma testemunha informa que foi ela quem acionou o corpo de 

bombeiros para prestar socorro a criança, visto que o motorista causador 

do acidente não prestou socorro à vítima, evadindo-se do local do fato.

Outrossim, mãe e filha aduzem que a criança estava trafegando em sua 

bicicleta em local próximo ao meio fio, e não no meio da rua.

A testemunha Leuzete dos Santos Nascimento, também dizendo-se 

presencial, afirma que a vítima Carlos Daniel “entrou debaixo da carreta”, 

asseverando ainda que a vítima teria mencionado a outra criança, também 

de bicicleta, que iria podar a carreta, momento em que “entrou debaixo da 

carreta”. Afirma a testemunha que, estando a pé, escutou as duas 

crianças conversando isto, estando ambas de bicicleta. Não viu se a 

vítima estava segurando na carreta. Atesta que a vítima “foi reto” e não 

quis virar a bicicleta. A testemunha diz que estava na frente do caminhão, 

enquanto que as crianças estavam atrás do mesmo. Titubeia em 

mencionar qual roda e em qual lado do caminhão houve a colisão: “direita 

ou esquerda, sei lá.” Depois se retrata e diz que não estava andando, mas 

estava “parada na rua”. Depois ainda afirma que trabalhou na empresa ré 

e, na época dos fatos, na casa do proprietário da empresa ré, 

asseverando que ligou para ele e sua esposa dizendo que viu o acidente, 

conversa em que foi solicitado à testemunha que “ajudasse o motorista”.

 Desta feita, entendo que o relato desta última testemunha não pode ser 

levado em consideração no caso concreto, visto que declara com 

imprecisão como os fatos ocorreram, bem como disse que era funcionária 

da empresa em que o réu PAULO ROGÉRIO GOMES LOURENÇO e que 

queria ajuda-lo prestando depoimento.

A testemunha Clóvis Altair Maldaner, ouvido apenas durante a fase 

inquisitória, corrobora o depoimento judicial da testemunha Rosaine 

Antônia Moreira de Moraes, de que não teria prestado socorro à vítima, 

saindo do local do fato, tomando rumo ignorado, nos termos do que consta 

às fls. 44/45, vejamos:

“Que no dia 13 de abril próximo passado, por volta das 11:00 horas, o 

depoente estava voltando do mercado, quando ao passar pela rua dos 

Jequitibás, indo em direção à sua residência, ouviu o barulho vindo da rua 

paralela por onde passava, como se um caminhão tivesse passado por 

cima de quebra mola tipo tartaruga; que o depoente imediatamente olhou 

para o local do barulho e viu quando o caminhão passou por cima de uma 

bicicleta pequena chegando a suspender a mesma, que caiu fazendo 

barulho; que nisso o motorista do caminhão parou e voltou para onde 

estava a bicicleta, foi quando o depoente viu ele levantar uma criança que 

estava caída próxima a bicicleta e ao perceber que o estado da criança 

era grave, ele colocou ela no chão novamente e levou as mãos a cabeça 

em sinal de desespero, em seguida voltou para a cabine do caminhão, 

onde ligou o alarme e saiu andando por uma rua, tomando rumo ignorado.”

O acusado, a seu tempo, ao ser interrogado perante a autoridade judicial, 

confessa parcialmente os fatos, dizendo que realmente atingiu a criança 

Carlos Daniel de Araújo e que não prestou ajuda ao infante, mesmo vendo 

a situação em que ele se encontrava, porém, não teve condições pois 

estava muito nervoso por causa do acidente. No entanto, tenta imputar a 

culpa do acidente à vítima, dizendo que tomou os procedimentos 

necessários para poder virar à direita naquela rua, mencionando que 

primeiro parou o veículo, olhou para os lados e só então virou o veículo.

Que não viu a criança em momento algum, somente depois de já ter 

efetuado a manobra, quando a viu caída no chão ao lado da bicicleta, 
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próximo ao meio fio, através do retrovisor direito do caminhão, além do 

mais, não teria ouvido nenhum barulho ou impacto causado pela colisão.

Todavia, a prova testemunhal obtida vai de encontro à versão 

apresentada pelo réu, pois, como já foi supramencionado, a testemunha 

ocular Florentina relata que o denunciado não teria parado o caminhão no 

cruzamento antes de fazer a conversão, o que me convence de que 

realmente agiu com imprudência durante a condução do veículo, vindo a 

causar a morte do infante Carlos Daniel.

Nesse sentido, colaciono abaixo os seguintes julgados:

“O condutor de automóvel que realiza ultrapassagem em trecho de rodovia 

com faixa contínua, invadindo a contramão e causando colisão com 

motocicleta que trafegava em sentido contrário, causando a morte de 

motociclista, pratica conduta ilícita, caracterizada pela imprudência.” 

(TJMG, AC 1.0024.02.801342-3/001, Rel. Des. Eduardo Maniré da Cunha, 

DJ 30/11/2006)

“APELAÇÃO-CRIME. ART. 302 DO CTB. ATROPELAMENTO. CULPA 

CONCORRENTE. EXCESSO DE VELOCIDADE CABALMENTE 

DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL. FARTA PROVA ORAL. IMPRUDÊNCIA 

CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPUNHA. SUBSTITUIÇÃO DA 

CARCERÁRIA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO DO PRAZO 

DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. Apelos parcialmente providos.” 

(Apelação Crime Nº 70053235511, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 

18/09/2013)

Por tais considerações e por todos os elementos que constam dos autos, 

JULGO PROCEDENTE a Denúncia de fls. 08/09 para CONDENAR O RÉU 

PAULO ROGÉRIO GOMES LOURENÇO como incurso nas penas cominadas 

pelo artigo 302, parágrafo único, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em face das diretrizes dos artigos 59 a 68 do Código Penal, passo a 

analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos 

seguintes termos:

Dosimetria:

A culpabilidade do réu se afere pela maneira como agiu, não extrapolando 

a normalidade do tipo penal. Quanto aos antecedentes, verifica-se que 

não é portador de maus antecedentes. Não há nos autos elementos que 

possam definir a sua conduta social. Quanto à personalidade do agente 

também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não 

há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade da 

agente. O motivo que o levou à prática do crime é desconhecido. Quanto 

às circunstâncias, verifico que não devem ser valoradas negativamente. 

Quanto às conseqüências do crime, observo que ainda persistem, pois a 

vítima Carlos Daniel veio a óbito, trazendo intenso sofrimento emocional 

aos seus familiares. E, acerca do comportamento da vítima, verifico que 

esta não colaborou para o cometimento do delito.

Sendo assim, estabeleço como necessária e suficiente à reprovação do 

delito a pena base de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 

11 (onze) dias-multa.

Outrossim, na fase dos artigos 61 e 65, verifico que incide a agravante 

prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, pois o delito foi perpetrado contra 

criança, mas incide também a atenuante confissão espontânea, de 

maneira que realizo a compensação entre ambas, mantendo a pena 

intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 11 

(onze) dias-multa.

Na terceira fase, há a causa de aumento constante do parágrafo único, 

inciso III, do artigo 302 do CTB, eis que o acusado deixou de prestar 

socorro à vítima, pelo que aumento a pena intermediária em um terço, 

tornando-a definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de 

detenção e 14 (catorze) dias-multa.

Assim, fixo o regime aberto para que inicie o cumprimento da pena, nos 

termos do artigo 33, § 2°, alínea “c” c/c § 3º, do Código Penal.

Considerando que foram preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código 

Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade aplicada ao 

réu por duas penas restritivas de direito, as quais serão fixadas pelo Juízo 

das Execuções Penais.

 Por fim, tendo em vista a determinação constante do artigo 302 do Código 

de Trânsito Brasileiro, determino a suspensão da habilitação para dirigir 

veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano, a contar do trânsito em 

julgado da sentença condenatória.

Considerando que para o acusado PAULO ROGÉRIO GOMES LOURENÇO 

permaneceu toda a instrução criminal em liberdade e foi estabelecido o 

regime inicial aberto, concedo-lhe o direito de apelar da sentença em 

liberdade.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais 

tendo em vista a sua situação econômica precária, eis que foi assistido 

pela Defensoria Pública durante todo o processo.

Outrossim, deixo de condenar o acusado PAULO ROGÉRIO GOMES 

LOURENÇO ao pagamento de valor mínimo para reparação dos prejuízos 

sofridos pela família da vítima, tendo em vista que o réu já foi condenado 

ao pagamento de indenização à Jaqueline de Araújo e Adão Reis de 

Oliveira nos autos da ação indenizatória n°. 1888-45.2009.811.0086, 

código 42464, a qual já transitou em julgado e as partes transacionaram 

entre si o pagamento da importância devida, de modo que o feito foi 

remetido ao arquivo.

A aplicação de nova indenização pelo Juízo criminal poderia configurar 

dupla condenação pelo mesmo fato, o que é vedado em matéria penal.

Após o trânsito em julgado, lance o nome do réu condenado no rol de 

culpados.

Oficie-se ao DETRAN/MT, para que seja comunicada a suspensão da 

habilitação ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo 

automotor do réu PAULO ROGÉRIO GOMES LOURENÇO, pelo prazo de 01 

(um) ano, caso seja possuidor de CNH, bem como a proibição de se obter 

a carteira nacional de habilitação pelo mesmo prazo, na hipótese de ainda 

não possuir o referido documento, a contar do trânsito em julgado da 

sentença condenatória.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução penal, 

atuando-se os autos com as peças necessárias.

Em cumprimento ao disposto no artigo 72, § 2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao TRE, comunicando a condenação do réu, com sua devida 

identificação, acompanhada de cópias da presente decisão, para 

cumprimento do estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal.

 Oficie-se ao INI, ao IEI (Instituto Estadual de Identificação) e à Delegacia de 

origem.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39732 Nr: 3295-23.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT., 

Jaqueline de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Gomes Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 Intimação das partes, por seus Advogados, para tomarem ciência da 

sentença condenatória de fls. 104/114.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50969 Nr: 2012-57.2011.811.0086

 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: Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Cavani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cervi - OAB:14020/MT, 

Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 (...) Assim, não havendo embargos monitórios, nem pagamento total da 

dívida, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo 

judicial, JULGANDO PROCEDENTE A PRETENSÃO MONITÓRIA.

 Igualmente, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos no artigo 702, § 2°, do Código de Processo Civil, devendo 

proceder-se às retificações necessárias.

Tratando-se de pleito visando ao pagamento de soma em dinheiro, 

intime-se o exequente para que atualize o valor da dívida.

Após, desde já, intime-se o executado para pagar a importância 

executada, no prazo de quinze dias, sob pena da incidência da multa de 
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10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1°, do CPC.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação, conforme preceitua a Lei nº 

11.232/05.

Conste no mandado que a devedora poderá impugnar a presente, desde 

que alegue no prazo de quinze dias as matérias constantes no artigo 525, 

§ 1°, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios da presente execução em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da execução, atento ao artigo 85, § 1° e § 2°, do 

Código de Processo Civil.

Proceda-se à alteração da classe processual do presente feito no Sistema 

Apolo, para que o mesmo seja excluído da Meta 02 do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, passando a tramitar como execução de título 

judicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95428 Nr: 3326-62.2016.811.0086

 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): Tiago Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skezyszowki 

Junior - OAB:MT/16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - 

OAB:14330/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95918 Nr: 3674-80.2016.811.0086

 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: Jose Guilherme Junior, Marcia Maria Sogno Pereira 

Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michaella Gimenez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Junior - OAB: 

MT 2.615, Marcia Monteiro Vidal - OAB:MT 11.597, Rogerio 

Rodrigues Guilherme - OAB:MT 6.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) ou a devida 

intimação pessoal (Fazenda Pública), com a finalidade de intimar a parte 

Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / procurador(s), para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça: valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por 

diligência, se ocorrer no perímetro urbano, e R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado para zona rural (Portaria n. 

012/2012/DF/NM). Informo, ainda, a conta para depósito: Banco do Brasil 

S/A, ag. 3228-X, conta corrente nº 25.029-5, do em nome da Diretoria de 

NM (CNPJ: 07.167.953/0001-98). É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49715 Nr: 792-24.2011.811.0086

 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: Lucio Aquino Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Microlins Brasil S/C Ltda, ECAP - Escola de 

Capacitação Profissional Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Susy Gomes Hoffmann - 

OAB:SP 103.145

 Vistos em correição.

Considerando que foi inexitosa a intimação pessoal do requerente, 

intime-se o requerente, por edital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54679 Nr: 2160-34.2012.811.0086

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloiza Cristina Castelan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ante o seu 

reconhecimento pela parte requerida e JULGO EXTINTO O FEITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo 

Civil/2015.Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atribuído à 

causa, atualizado, nos termos do artigo 85, do CPC.Transitada esta em 

julgado, encaminhem-se os autos ao arquivo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97882 Nr: 5037-05.2016.811.0086

 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 - SICREDI Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ARINOS LTDA ME, WAGNER 

GRANZOTO

 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 Prov. n. 56/2007-CGJ, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) ou a devida 

intimação pessoal (Fazenda Pública), com a finalidade de intimar a parte 

Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / procurador(s), para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça: valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por 

diligência, se ocorrer no perímetro urbano, e R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado para zona rural (Portaria n. 

012/2012/DF/NM). Informo, ainda, a conta para depósito: Banco do Brasil 

S/A, ag. 3228-X, conta corrente nº 25.029-5, do em nome da Diretoria de 

NM (CNPJ: 07.167.953/0001-98). É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97917 Nr: 5060-48.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR RODRIGUES MOREIRA, Poliana 

Chaves Freire Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) ou a devida 

intimação pessoal (Fazenda Pública), com a finalidade de intimar a parte 

Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / procurador(s), para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça: valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por 

diligência, se ocorrer no perímetro urbano, e R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado para zona rural (Portaria n. 

012/2012/DF/NM). Informo, ainda, a conta para depósito: Banco do Brasil 
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S/A, ag. 3228-X, conta corrente nº 25.029-5, do em nome da Diretoria de 

NM (CNPJ: 07.167.953/0001-98). É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100033 Nr: 236-12.2017.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECMP, JQC, MRSeS, JAdAS, ÉdAS, DEdS, 

DJDS, JRAdS, SSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, Roberson Siqueira 

de Melo - OAB:MT 18.701, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21017/O

 Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido de exoneração da 

fiança merece ser indeferido. Explico. O valor fixado a título de fiança está 

de acordo com o artigo 325, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo 

observadas a natureza da infração, as condições econômicas e as 

circunstancias indicativas de periculosidade do implicado. Insta consignar 

que o artigo 325, § 1º, inciso I, preceitua que se assim recomendar a 

situação econômica do réu, a fiança poderá ser dispensada, todavia não é 

o caso dos autos, uma vez que os implicados não comprovaram sua 

renda e a fiança foi fixada em apenas 01 (um) salário mínimo. Outrossim, 

importante consignar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

mencionou no julgamento da liminar do habeas corpus da indiciada EMILI 

CRISTINA MATOS PEDROZO que a fiança somente poderia ser 

dispensada em caso de demonstração efetiva da condição financeira 

desfavorável, o que não ocorreu no caso dos autos (fls. 131/132). 

Primeiramente, a autuada não logrou comprovar a sua situação de 

hipossuficiência para que fosse exonerada do recolhimento da fiança, 

considerando que não apresenta qualquer documento que possa fazer 

prova de seus rendimentos, além do fato de ter constituído advogado em 

sua defesa. Ademais, esta Magistrada não pode passar por cima de um 

decisão proferida pela Segunda Instância durante o julgamento do habeas 

corpus n°. 1000501-61.2017.811.0000, mormente porque o quadro fático 

permanece o mesmo, já que não submetidos à apreciação os documentos 

da requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de exoneração da 

fiança formulado pela indiciada EMILI CRISTINA MATOS PEDROZO, 

devidamente qualificada nos autos. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99024 Nr: 5736-93.2016.811.0086

 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: Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Espindola Cechet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - OAB:MT 

12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que restou provada a mora, bem como os demais requisitos 

legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça.Deposite-o em mãos da parte autora, na 

pessoa de seu representante, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a retirada do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 

(cinco) dias para o requerido efetue o pagamento integral da 

dívida.Expeça-se mandado de busca e apreensão.Cite-se o réu para, 

querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou para 

oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da execução 

da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º).Concedo ao Sr. 

Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC.Cite-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98272 Nr: 5292-60.2016.811.0086

 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 - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Pasquali Parise - 

OAB:SP 155.574, Welson Gasparini Junior - OAB:SP/116.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que restou provada a mora, bem como os demais requisitos 

legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça.Deposite-o em mãos da parte autora, na 

pessoa de seu representante, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a retirada do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 

(cinco) dias para o requerido efetue o pagamento integral da 

dívida.Expeça-se mandado de busca e apreensão.Cite-se o réu para, 

querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou para 

oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da execução 

da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º).Concedo ao Sr. 

Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC.Cite-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96996 Nr: 4449-95.2016.811.0086

 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): PAMELLA SILVA QUATRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rosa de Lima Lopes 

Bernardes - OAB:SC 9.755, Sergio Schulze - OAB:MT 16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Considerando que restou provada a mora, bem como os demais requisitos 

legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça.Deposite-o em mãos da parte autora, na 

pessoa de seu representante, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a retirada do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 

(cinco) dias para o requerido efetue o pagamento integral da 

dívida.Expeça-se mandado de busca e apreensão.Cite-se o réu para, 

querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou para 

oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da execução 

da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º).Concedo ao Sr. 

Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC.Cite-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90769 Nr: 422-69.2016.811.0086

 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): Antônio Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que restou provada a mora, bem como os demais requisitos 

legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça.Deposite-o em mãos da parte autora, na 

pessoa de seu representante, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a retirada do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 

(cinco) dias para o requerido efetue o pagamento integral da 

dívida.Expeça-se mandado de busca e apreensão.Cite-se o réu para, 

querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou para 

oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da execução 
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da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º).Concedo ao Sr. 

Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC.Cite-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96440 Nr: 4033-30.2016.811.0086

 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: Gelcedi Silvestro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Henrique de Souza 

Neves - OAB:MT 20.328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Desta forma, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ao requerente GELCEDI SILVESTRO, 

em virtude do autor não ter demonstrado a sua condição de 

hipossuficiência.Desse modo, intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos artigos 320 e 321 do Novo Código de 

Processo Civil, recolher o valor das custas e despesas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos 290 e 321, parágrafo único, do mesmo 

Código.Decorrido o prazo sem a juntada dos comprovantes das custas 

processuais, certifique-se e tornem os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96786 Nr: 4321-75.2016.811.0086

 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: Daian Felipe Schuh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvacy Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT-16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, vez que 

ausente seus requisitos.Cite-se a parte requerida para oferecer resposta, 

no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se no instrumento que, em 

caso de inércia, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor.Defiro ao autor os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99362 Nr: 5930-93.2016.811.0086

 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: José Eurípedes Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vamberto Mafissoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:21694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando atentamente os autos, verifico que a procuração juntada às 

fls. 18 se trata de cópia.

Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 319 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo aos 

autos a procuração original, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, paragrafo único, do 

mesmo Código.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85774 Nr: 2408-92.2015.811.0086

 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: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio César Zak Muchalak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 57 e, por consequência, determino a suspensão 

dos autos por 60 (sessenta) dias, consoante a manifestação da parte 

autora.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para se 

manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79525 Nr: 2695-89.2014.811.0086

 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): Rodrigo de Almeida Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso, 

em desfavor de Rodrigo de Almeida Leite, todos qualificados nos autos.

O feito seguia seu trâmite regular quando as partes entabularam acordo, 

estando encartado às fls. 77/80.

Vieram os autos conclusos.

É sucinto o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que o acordo celebrado pelas partes não 

fere direitos e não apresenta qualquer prejuízo as mesmas.

Isto posto, HOMOLOGO o acordo realizado (fls. 77/80), para que surta 

seus legais e jurídicos efeitos, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil.

Outrossim, conforme requerido no acordo, determino a suspensão da 

presente ação até o mês de Outubro de 2021, data estipulada para o fim 

da obrigação.

Decorrido o prazo retro mencionado, intime-se a parte autora para 

manifestar quanto ao cumprimento da obrigação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Após, voltem os autos conclusos.

Intimem-se.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100175 Nr: 303-74.2017.811.0086

 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: MOCELIN PNEUS AUTO CENTER LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A, Ligia Duarte Souza Pires EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. ISTO POSTO, DEFIRO a medida de antecipação de 

tutela postulada pela requerente inaudita altera parte para o fim de 

determinar que a empresa requerida se abstenha de incluir o nome e CPF 

do demandante nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), sob 

pena de multa diária no valor do suposto débito cobrado, DESDE QUE A 

PARTE AUTORA APRESENTE CAUÇÃO IDÔNEA para ressarcir os danos 

que a outra parte possa vir a sofrer, nos termos do artigo 300, § 1°, do 

CPC.Após o oferecimento da caução, intime-se o requerido para que se 

abstenha de incluir o nome do demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito novamente (SPC/SERASA) e faça a retirada das inclusões já 

realizadas, conforme narrado na petição inicial, relativo aos valores 
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descritos e suspenda a exigibilidade da dívida que está sendo discutida na 

presente ação.Quanto ao mérito, recebo a inicial tendo em vista estar em 

consonância com os requisitos legais do Código de Processo Civil.Cite-se 

a requerida para, querendo, oferecer resposta à ação ajuizada, 

consignando-se no mandado que se não for contestada a ação 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85826 Nr: 2455-66.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Mauro Romão da Silva, Bley Ewelson 

Costa, Fabian Carlos Rodrigues Silva (Fabi), Aurimar Cardoso Marques, 

Rogério Paulo, Henrique Francisco de Paula Neto (Chindo), Rafael Barros 

Meira, Marcelo Bomdespacho da Conceição, Maurides Benedito de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7355-A/MT, Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9405-MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 9405, Jonas 

Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530, ODERLY MARIA 

FERREIRA LACERDA - OAB:6133, Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:11324 -OAB/MT

 Vistos em correição.

Considerando que a Defensoria Pública embora devidamente nomeada 

para patrocinar a defesa do réu Marcelo Bomdespacho da Conceição 

deixou de fazê-la, apresentando resposta somente em relação ao réu 

Rafael Barros Meira, remetam-se os autos novamente à Defensoria 

Pública, em observância às decisões de fls. 1000 e 783.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98062 Nr: 5160-03.2016.811.0086

 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): ALAN RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que restou provada a mora, bem como os demais requisitos 

legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça.Deposite-o em mãos da parte autora, na 

pessoa de seu representante, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a retirada do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 

(cinco) dias para o requerido efetue o pagamento integral da 

dívida.Expeça-se mandado de busca e apreensão.Cite-se o réu para, 

querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou para 

oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da execução 

da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º).Concedo ao Sr. 

Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC.Cite-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79087 Nr: 2309-59.2014.811.0086

 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: Sergio Antonio Cella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laires Tardetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 35 e, por consequência, determino a suspensão 

dos autos por 01 (um) ano, consoante a manifestação da parte autora.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para se 

manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87032 Nr: 3105-16.2015.811.0086

 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): Clesio Dias Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 49 e, por consequência, determino a suspensão 

dos autos por 30 (trinta) dias, consoante a manifestação da parte autora.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para se 

manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 4800 Nr: 77-41.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Kurek, Espolio de Herminio Pedro 

Taffarel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - 

OAB:27171/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 204 e, por consequência, determino a suspensão 

dos autos por 30 (trinta) dias, consoante a manifestação da parte 

exequente.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para se 

manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49757 Nr: 834-73.2011.811.0086

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLGL, LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMCdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silverio Soares de Moraes - 

OAB:12006/MT

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 74 e, por consequência, determino a suspensão 

dos autos por 90 (noventa) dias, consoante a manifestação da parte 

autora.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para se 

manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 34175 Nr: 519-84.2007.811.0086

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdS, FCdS, RCdS, LCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Rosa Gomes - 

OAB:11390/MT, Daisson Andrei Marcante - OAB:11373/MT

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 93 e, por consequência, determino a suspensão 

dos autos por 90 (noventa) dias, consoante a manifestação da parte 

autora.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para se 

manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85251 Nr: 2091-94.2015.811.0086

 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: ICW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13746-O, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 

18.308

 Vistos em correição.

Ante a manifestação da parte requerida às fls. 119/124, INTIME-SE a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92598 Nr: 1583-17.2016.811.0086

 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: Nancy Kelly Reyna Gomez, Alessandro de Almeida 

Reyna, Hederley Reyna Cadoso, Samira Reyna Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 40 e, por consequência, determino a suspensão 

dos autos por 90 (noventa) dias, consoante a manifestação da parte 

autora.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para se 

manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95624 Nr: 3445-23.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centroaço Industria e Comercio de Aço LTDA, Marinaldo 

Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilvano Maria Sacramento ME, Dilvano Maria do 

Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DA SILVA NEVES - 

OAB:11371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de fl. 18.

Expeça-se o respectivo mandado de penhora e avaliação do bem móvel 

descrito e com imagem anexa à fl. 19, em nome da empresa executada ou 

de seu representante, devendo o Oficial de Justiça responsável diligenciar 

no sentido de descobrir bens em nome do devedor, tantos quantos bastem 

para satisfazer o débito de R$ 22.752,35 (vinte e dois mil, setecentos e 

cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Sendo encontrados e penhorados quaisquer bens, nomeio O 

REPRESENTANTE (REQUERENTE) MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS 

como depositário.

Restando infrutífera a penhora, intime-se a parte requerente para requerer 

o que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução da missiva à comarca de origem.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28806 Nr: 1782-25.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. Riedi & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egídio José Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818, 

João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Osvaldo Krames Neto - 

OAB:21186/PR, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:8188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 94 e, por consequência, determino a suspensão do 

feito por 30 (trinta) dias, consoante a manifestação da parte autora.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para se 

manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53288 Nr: 798-94.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 81 e, por consequência, determino a suspensão do 

feito por 01 (um) ano, com fulcro no artigo 921, inciso III, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para se 

manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41296 Nr: 688-03.2009.811.0086

 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: Elisa Mendes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.
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Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78400 Nr: 1768-26.2014.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vamberto Mafissoni - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - 

OAB:10066-B/MT, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 

18783

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 99 e, por consequência, determino a suspensão 

dos autos conforme preceitua o artigo 40, caput, da lei 6.830/80, mantendo 

o feito suspenso por 01 (um) ano, consoante a manifestação da parte 

exequente.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para se 

manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50157 Nr: 1219-21.2011.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egídio José Mazzardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. Riedi & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708-A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Krames Neto - 

OAB:21186/PR, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:8188-B/MT

 Vistos em correição.

Certifique-se a Secretaria Judicial o trânsito em julgado da sentença de fl. 

189/191 e, posteriormente remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

e anotações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 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.

Há nos autos a informação de que o requerido está obstruindo a 

passagem para a continuidade das obras, de modo a não respeitar a 

decisão judicial que concedeu a liminar na Ref. 4.

Percebe-se que já havia sido estipulada multa para o caso de 

descumprimento do mandado, dessa forma, diante da recalcitrância, 

aumento a multa diária para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com limite 

de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Expeça-se mandado de intimação do requerido, a fim desobstruir 

imediatamente a passagem para a continuidade das obras de construção 

da linha de distribuição de LD 138 KV, no imóvel descrito na inicial.

Autorizo o reforço policial, no cumprimento do mandado.

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 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): ALESSANDRO MAINARDI, PEDRO AUGUSTO 

MENEGHETI CARNEIRO

 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 providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça na Comarca de Assis-SP

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 81549 Nr: 2515-33.2016.811.0012

 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: ZELIA GONÇALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA BORGES DE SA - 

OAB:22.134-B/MT

 Intimação da Parte Autora, via Advogado, para impugnar a contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69566 Nr: 598-13.2015.811.0012

 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: JOÃO FERREIRA FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora, via Advogado, do Despacho de Ref. 74: 

Vistos.

Considerando que o cumprimento de sentença contra fazenda pública 

possui rito específico previsto no art. 535 do Novo Código de Processo 

Civil, determino a intimação da parte autora para adequar seus pedidos 

conforme o artigo mencionado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento dos pedidos e arquivamento do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 22487 Nr: 967-85.2007.811.0012

 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: VALDIVINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT, RODRIGO PEREIRA ZULATO - OAB:

 Vistos.

Aguarda-se o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da parte 

interessada.

Nada sendo requerido e satisfeita a tutela jurisdicional, arquivem-se os 

autos com as baixas devidas.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 35733 Nr: 1806-08.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAYCON NERIS DA SILVA, ELZENE NERES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fls. 175/179: tendo em vista a impugnação apresentada, vista a parte 

exequente para manifestação em 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 28351 Nr: 2792-30.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARLUZ DE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos.

Fls. 106/111: tendo em vista a impugnação apresentada, vista a parte 

exequente para manifestação em 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 60972 Nr: 2040-19.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CORCINA TAVARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fls. 93/97: tendo em vista a impugnação apresentada, vista a parte 

exequente para manifestação em 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 20601 Nr: 2582-47.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BATISTA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOZO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Vistos.

Fls. 149/154. Tendo em vista a impugnação e petição apresentadas, vista 

a parte exequente para manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 66108 Nr: 1331-13.2014.811.0012

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSA, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fls. 73/79: intime-se a parte exequente para manifestar sobre a petição e 

documentos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 65481 Nr: 863-49.2014.811.0012

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC, KASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente e via DJe, a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 63184 Nr: 1887-49.2013.811.0012

 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: FRANCISCA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação apresentada.

Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 33719 Nr: 3088-18.2009.811.0012

 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 DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se em Cartório o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para 

manifestação da parte interessada.

Nada sendo requerido e diante da satisfação da tutela jurisdicional, 

arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 32277 Nr: 2773-87.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER MARTINS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA FONTES - 

OAB:35984/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, julgo 

extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 
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suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 25257 Nr: 3119-09.2007.811.0012

 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: NEMIAS BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE 

MELO-Procurador da Fazenda Estadual - OAB:

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, julgo 

extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67796 Nr: 2639-84.2014.811.0012

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINA RIBEIRO NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJO MACEDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, julgo 

extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 64065 Nr: 2806-38.2013.811.0012

 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: MATILDE PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I. Intimem-se as partes para manifestarem sobre o retorno dos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

II. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 4863 Nr: 803-33.2001.811.0012

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

 PARTE AUTORA: VALDEMAR WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDWARD PEREIRA DE LACERDA - 

OAB:4578/MT, GILDA TEREZINHA WINTER DA SILVA - OAB:OAB/MT 

12.878, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para impulsionar o 

feito em 05 (cinco) dias, requerendo o que for de direito, sob pena de 

extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 39303 Nr: 136-61.2012.811.0012

 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: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS 3H DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Intime-se a parte autora para providenciar a citação do Corréu João 

Bosco Pires da Silva, para manifestar no presente feito.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 3002-08.2013.811.0012

 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: SEVERINA RIBEIRO NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme se extrai dos 

documentos de fls. 25/26 dos autos em apenso (Código 67796), com 

fundamento nas disposições do art. 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

O levantamento dos valores depositados foi determinado nos autos em 

apenso.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67796 Nr: 2639-84.2014.811.0012

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINA RIBEIRO NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJO MACEDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 Vistos.

Em tempo, considerando que foi informado o pagamento, conforme se 

extrai dos documentos juntados às fls. 25/26, expeça(m)-se o(s) 

necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 63742 Nr: 2473-86.2013.811.0012

 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: JOSÉ VILAR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTROL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
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LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Vistos.

 I. Intimem-se as partes para manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado às folhas retro.

II. Concedo o prazo comum de 10 (dez) dias.

III. Havendo impugnação, vista ao “expert” para manifestação em 10 (dez) 

dias.

IV. Não havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 61393 Nr: 2495-81.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDA BARROS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 96: indefiro o pedido, eis que o presente feito foi convertido em 

execução, não havendo que se falar em busca e apreensão pelo rito do 

decreto lei 911/69.

Desta forma, intime-se a parte exequente a requerer o que for de direito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 62904 Nr: 1579-13.2013.811.0012

 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: NIVALDO DIAS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DIRCEU AQUINO DE LAVOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora/inventariante para informar plano de partilha e 

anuência de todos os herdeiros, bem como os valores dos bens.

 Também, deverá comprovar o recolhimento dos tributos.

 Concedo o prazo de 10 (dez) dias.

Após, vista a Fazenda Pública Estadual para manifestação quanto à 

avaliação e recolhimento de ITCMD.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 23705 Nr: 1893-66.2007.811.0012

 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: MARENE WEIHS SCAPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDERINO SCAPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente e via DJe, a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 28182 Nr: 2610-44.2008.811.0012

 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: ONICE MARIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE HUMBERTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl.80: indefiro o pedido, eis que sucessivas vezes o feito foi suspenso, 

(desde 2011) e até a presente data a parte autora não providenciou o 

regular andamento do processo, sendo inadmissível sua eternização, que 

contraria o princípio da celeridade processual e duração razoável do 

processo.

Assim, intime-se, pessoalmente e via DJe, a parte autora para que, em 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, comprove o cumprimento da 

decisão de fl.41 (datada de 2010), sob pena de extinção do feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 61312 Nr: 2410-95.2012.811.0012

 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: GISLAINE CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO CÉSAR SIMONATO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente e via DJe, a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 61476 Nr: 2580-67.2012.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUERUBIN PNEUS LTDA, ATUSHI OKAZIMA, 

SEIKO INATOMI OKAZIMA, NEIVA BEATRIZ BOTELHO KONZEN, QUERUBIN 

KONZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:2311-MT

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, julgo 

extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 25496 Nr: 3360-80.2007.811.0012

 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: WELITON FIRMINIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ABEL FIRMINIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o Cartório se houve interposição de recurso quanto a 

sentença proferida à fl. 177 e/ou eventual trânsito em julgado.

Havendo trânsito em julgado, cumpra-se integralmente a sentença no que 

tange ao arquivamento e baixas devidas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 29560 Nr: 47-43.2009.811.0012

 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: JOSÉ BATISTA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA FONSECA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se em cartório o prazo de 30 (trinta) dias para a manifestação da 

parte interessada.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 61006 Nr: 2076-61.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 117: Defiro os pedidos.

Oficiem-se ao CRI local e Detran/MT para informarem a este juízo eventual 

existência de bens (imóveis/móveis) em nome do devedor Luiz Miguel, CPF 

557.757.488-91.

 Com a resposta, vista a parte exequente para requerimentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 61037 Nr: 2112-06.2012.811.0012

 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: JULIANA DUARTE ALVES GOMES, NATALIA 

FERNANDA ALVES GOMES SCHAIBE, GEUVANE EDUARDO ALVES 

GOMES, JOÃO FERNANDO ALVES GOMES, ELSON ALVES GOMES, 

EDSON ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, verifico que há requerimento para pagamento dos 

custos processuais ao final do processo.

Desta forma, defiro o pedido e determino que anote-se o valor da diligência 

do oficial de justiça para que, ao final, seja pago pelo espólio.

Certifique-se a gestora o valor total das despesas judiciais até o presente 

momento, que integrarão como dívida do espólio.

Após, considerando a anuência das partes, cumpra-se o despacho de fl. 

131.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 20711 Nr: 2713-22.2006.811.0012

 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 GONÇALVES BEZERRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALTERBRÁS ANTUNES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o Cartório quanto à resposta da precatória expedida à fl.584.

Havendo resposta, intimem-se as partes para manifestação em 10 (dez) 

dias.

Não havendo, renove-se a solicitação, encaminhando-se ofício ao juízo 

deprecado, pugnando fiel cumprimento à missiva.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 35602 Nr: 1675-33.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSANI PRESTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 Vistos

Compulsando os autos, constato que a autarquia ré foi intimada para, 

querendo, opor embargos, contudo, quedou-se inerte e/ou concordou com 

os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos, homologo o cálculo 

de fls. 241/242, determinando a expedição de ofício requisitório do 

pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no valor 

apresentado de R$ 13.580,77 (treze mil quinhentos e oitenta reais e 

setenta e sete centavos), referente as parcelas devidas ao 

autor/exequente, e R$ 3.431,53 (três mil quatrocentos e trinta e um e 

cinquenta e três centavos), referente aos honorários advocatícios.

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 37087 Nr: 646-11.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:10.100-MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de folhas retro, determino a intimação da parte 

exequente para apresentar, em 10 (dez) dias, planilha atualizada da 

dívida.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 66210 Nr: 1409-07.2014.811.0012

 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: SHIRLEY VITORINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA VITORINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis dos Santos 
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- OAB:4415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para apresentar plano de partilha e anuência de 

todos os herdeiros, no prazo de 10 (dez) dias.

No mesmo prazo, deverá comprovar o recolhimento dos tributos.

Após, vista a Fazenda Pública Estadual para manifestação quanto à 

avaliação e recolhimento de ITCMD.

Por fim, vista ao MP e após concluso para eventual homologação de 

partilha.

 Às providências.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75490 Nr: 144-63.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSD, VDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que trata de demanda que visa o recebimento de 

alimentos, bem como a alegação de pobreza, defiro o pedido de justiça 

gratuita.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do executado para que, em 03 (três) dias, 

efetue o pagamento dos alimentos em atraso, comprove que pagou ou 

justifique a impossibilidade, sob pena de decretação de sua prisão civil, 

nos termos do artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74275 Nr: 3275-80.2016.811.0044

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdS, EdA, BHdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto ao pedido do item “b”, entendo ser prescindível o desarquivamento 

dos autos principais, uma vez que a presente demanda já constou cópia 

do título executivo judicial.

Considerando-se que trata de demanda que visa o recebimento de 

alimentos, bem como a alegação de pobreza, defiro o pedido de justiça 

gratuita.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do executado para que, em 03 (três) dias, 

efetue o pagamento dos alimentos em atraso, comprove que pagou ou 

justifique a impossibilidade, sob pena de decretação de sua prisão civil, 

nos termos do artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 05 dias.

Defiro os benefícios do artigo 212, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 75385 Nr: 98-74.2017.811.0044

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rayomara de Souza Oh, GOO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Costa Oliveira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que trata de demanda que visa o recebimento de 

alimentos, bem como a alegação de pobreza, defiro o pedido de justiça 

gratuita.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do executado para que, em 03 (três) dias, 

efetue o pagamento dos alimentos em atraso, comprove que pagou ou 

justifique a impossibilidade, sob pena de decretação de sua prisão civil, 

nos termos do artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 05 dias.

Defiro os benefícios do artigo 212, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 75384 Nr: 97-89.2017.811.0044

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rayomara de Souza Oh, GOO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Costa Oliveira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que trata de demanda que visa o recebimento de 

alimentos, bem como a alegação de pobreza, defiro o pedido de justiça 

gratuita.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do executado para que, em 03 (três) dias, 

efetue o pagamento dos alimentos em atraso, comprove que pagou ou 

justifique a impossibilidade, sob pena de decretação de sua prisão civil, 

nos termos do artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 05 dias.

Defiro os benefícios do artigo 212, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22382 Nr: 1166-74.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Dalla Vechia & Cia Ltda ME, Edson Dalla Vechia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portobéns Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gazzi - 

OAB:6028-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

exequente da penhora realizada à fl. 188, bem como para querendo 

apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61063 Nr: 1003-50.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovesmar Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

de R$ 28,00 (vinte e oito reais), referente ao pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação ou ofereça 

os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30817 Nr: 1254-10.2011.811.0044

 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: Abadia José Dutra Santos

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do 

retorno dos autos para, querendo, requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 11993 Nr: 892-52.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel, Espólio de Toshiaki Eko, Sergio 

Toshihiko Eko

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Toshiaki Eko, Eliezer Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Quintana Rydlewski - 

OAB:1723-A/MS, Newton Barbosa - OAB:1951-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e em 

cumprimento ao despacho de fl. 365, impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o representante do espólio, via se patrono, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, informe a existência ou não de 

processo de inventário dos bens deixados por TOSHIAKI EKO, bem como 

o nome, qualificação e endereço dos demais herdeiros, sob pena de 

bloqueio e protesto em seu nome, do valor devido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71923 Nr: 2392-36.2016.811.0044

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Stoffel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte embargada 

para, querendo, impugnar os embargos no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 920 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55285 Nr: 1247-13.2014.811.0044

 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: Sonia Coelho de Sousa

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do 

retorno dos autos para, querendo, requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54043 Nr: 172-36.2014.811.0044

 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: Ivo Antonio Bassi

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do 

retorno dos autos para, querendo, requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54682 Nr: 754-36.2014.811.0044

 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: Sônia Vieira 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do 

retorno dos autos para, querendo, requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73241 Nr: 2868-74.2016.811.0044

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ademir Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto ao pedido formulado pela parte autora, entendo que a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária depende da comprovação da 

insuficiência de recursos, o que não foi feito nos autos.

Ainda, observo que o valor da causa não corresponde com os valores 

dos bens arrolado na exordial, necessitando assim a readequação do 

valor da causa.

Assim, intime-se o autor para que comprove a hipossuficiência alegada ou 

para que recolher as custas processuais e para que readeque o valor da 
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causa, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 5393 Nr: 535-14.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Jacinto Ramon Aguila Gonzalez, Tânia Aparecida 

Garcez da Luz Aguila Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Ivane de 

Campos Mello Pereira, Tereza Margarete Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Gemima 

Rojas Yoshioca - OAB:11.476/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 seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça 

de fls. 329.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 72260 Nr: 2530-03.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinete Maria da Silva Freo, Rudinei Fernando 

Freo ME, Rudinei Fernando Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:19.077 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

14,00 (quatorze reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento do mandado de citação ou ofereça os meios 

para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 69609 Nr: 1497-75.2016.811.0044

 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: Maurilio Faria Costa, Cícero de Faria Costa, Roberto 

Faria Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucia Rossetto Theodoro - 

OAB:11675-B/MT, Marcelo Antonio Theodoro - OAB:11672-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Luiz Biondo de Souza 

- OAB:11.973/MT, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 Código 69609

DESPACHO

I – Considerando a justificativa apresentada as fls. 850-851, que veio 

instruída com os documentos de fls. 852-864, bem como os embargos 

apresentados as fls. 869-870, determino o cancelamento da audiência 

designada para o dia 14/02/2017, com base no art. 362, II, do NCPC. 

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados (Art. 363 do NCPC), e 

proceda-se a atualização da pauta.

II – Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se em face dos embargos apresentados as fls. 869-870.

Paranatinga/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 66384 Nr: 177-87.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Paulo Souza da Cruz, Diony Luan Borges 

Viola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Joel Cardoso de Souza - OAB:

 A seguir o MM juiz proferiu a seguinte Decisão: I – Decreto a revelia do 

acusado Diony Luan Borges Viola, nos termos do art. 367 do CPP. II – 

Considerando que o advogado do acusado Jose Paulo não foi intimado, 

redesigno a audiência para o dia 16 de março às 14:15hs. Intime-se o 

advogado do acusado Jose Paulo. III Dê-se vista dos autos ao MP. Saem 

os presentes, inclusive as testemunhas, devidamente intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 58786 Nr: 3549-15.2014.811.0044

 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: Tauá Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLA Gonçalves Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Pergo Chilante - 

OAB:12995/MT, Mamoru Fukuyama - OAB:10124/PR, Vanderlei 

Chilante - OAB:3533-A

 Código 58786

DESPACHO

I – Considerando a convenção das partes apresentada a fl. 187, determino 

o cancelamento da audiência designada para o dia 7/2/2017, bem como a 

suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com base nos 

artigos 313, II, e 362, I, ambos do NCPC. Intimem-se as partes, por meio de 

seus advogados (Art. 363 do NCPC), e proceda-se a atualização da 

pauta.

II – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem manifestação, intime-se a 

parte autora para proceder o regular andamento do feito.

 Paranatinga/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 53123 Nr: 2328-31.2013.811.0044

 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: Alberto José Werlang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocha Irrigação e Agropecuária Ltda, Irmãos 

Capuci Ltda, Elton Vinícius Capuci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEIDE BARBADO - 

OAB:14805-B

 Código 53123

DESPACHO

I – Considerando que o denunciado Elton Vinicius Capuci não foi citado, 

conforme AR de fl. 197, e a fim de evitar prejuízo às partes, advogados e 

testemunhas, com deslocamentos desnecessários, determino o 

cancelamento da audiência designada para o dia 7/2/2017. Intimem-se as 

partes, por meio de seus advogados (Art. 363 do NCPC), e proceda-se à 

atualização da pauta.

II – Em seguida, intime-se a ré Irmãos Capuci Ltda para, no prazo de 5 

(cinco) dias, informar nos autos o endereço do denunciado Elton Vinícius 
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Capuci para fins de citação, sob pena de ficar sem efeito a denunciação, 

nos termos do art. 126 c/c 131 do NCPC.

 Paranatinga/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51932 Nr: 1133-11.2013.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agricur Defensivos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Giongo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660/RS, Luciano Dilli - OAB:58793/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 51932

Despacho.

 Desconstituo a penhora realizada às (fls.33).

Determino à redistribuição do Mandado, devendo ser penhoradas as 

quotas determinadas pelo Juízo Deprecante.

 Intime-se o exequente para o pagamento da diligência.

Altere-se o patrono do autor, constando exclusivamente para intimações o 

advogado Fernando Hackmann Rodrigues.

 Paranatinga/MT, 01 de fevereiro de 2017.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 63553 Nr: 2148-44.2015.811.0044

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNQ, MNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASQ

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 74583 Nr: 3407-40.2016.811.0044

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedrinho Otaviano de Araújo Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 DECISÃO

I – Recebo o Recurso de Agravo, com base no art. 197 da Lei de 

Execução Penal.

II – Intime-se a parte recorrida para, no prazo de 2 (dois) dias, apresentar 

suas contrarrazões. (CPP, art. 588).

III – Após, voltem conclusos para análise do juízo de retratação.

Paranatinga/MT, 16 de janeiro de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 74583 Nr: 3407-40.2016.811.0044

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedrinho Otaviano de Araújo Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/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 seja intimado o patrono do Agravado da seguinte 

decisão do MM Juiz Substituto Dr. Fábio Alves Cardoso: "DECISÃO: 

Mantenho a decisão proferida as fls. 174, no executivo de pena cód. 

55783, pelos seus próprios fundamentos.

Desapensem e transladem cópia da aludida decisão para estes autos, e 

remeta-o ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as 

nossas homenagens."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 69037 Nr: 1295-98.2016.811.0044

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Resende Santeiro, Janete Coelho 

Santeiro, CC Santeiro - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

42,00 (quarenta e dois reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação ou ofereça os 

meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30380 Nr: 819-36.2011.811.0044

 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: Valdecy Ribeiro Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Soares Leandro - 

OAB:8494-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de: intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 61751 Nr: 1322-18.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GAMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 seja intimado o patrono do 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 57333 Nr: 2643-25.2014.811.0044

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Vieira da Rocha
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 exequente pessoalmente, através de seu representante legal, para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão de fls. 47-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 74815 Nr: 3508-77.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agropecuária Mourõense Ltda - COAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Mello, Doracy da Conceiçâo Garcia 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE LIMA - 

OAB:42084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), referente ao pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 74391 Nr: 3331-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belagricola Comércio e Representação de Produtos 

Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Aparecido Milton Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍSA COMAR - OAB:48308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais), referente ao pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 74191 Nr: 3243-75.2016.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neodir Laske

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

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

1381,00 (mil trezentos e oitenta e um reais), referente ao pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16824 Nr: 906-65.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

4.924,00 (quatro mil novecentos e vinte quatro reais), referente ao 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

1.381,00 (mil trezentos e oitenta e um reais), referente ao pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 75245 Nr: 28-57.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Costa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

1.381,00 (mil trezentos e oitenta e um reais), referente ao pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 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
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 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

1.381,00 (mil trezentos e oitenta e um reais), referente ao pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 74079 Nr: 3206-48.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY MENDONÇA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROGÉRIO PARIS - 

OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

1.381,00 (mil trezentos e oitenta e um reais), referente ao pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51027 Nr: 204-75.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilmar Sartori, Altair Sartori, Inês Bernardete 

Gasparin Sartori, Lirge Maria Sartori Theotonio, Marcia do Prado Sartori, 

Adilar Sartori, Roseli Valiati Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

1.548,00 (mil quinhentos e quareta e oito reais), referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 75012 Nr: 3566-80.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais), referente ao pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 74876 Nr: 3518-24.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zacarias Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Geraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO YUKIO CHIULO 

MORITA - OAB:60476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

1.620,00 (mil seicentos e vinte reais), referente ao pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação ou 

ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 73928 Nr: 3140-68.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Cesar, Moises Rodrigues 

Pereira, Jucimara Rodrigues Pereira, Moises R Pereira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

56,00 (cinquenta e seis reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação ou ofereça os 

meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 75347 Nr: 80-53.2017.811.0044

 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: Edezio de Moraes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes de Campos - 

OAB:22088/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75347

DECISÃO

I – Diante da alegação deduzida na petição inicial, e da ausência nos autos 

de indícios em sentido contrário, defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98 do NCPC.
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 II – De acordo com § 2o do art. 330 do NCPC, nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

No caso em tela, embora tenha discriminado na petição inicial as 

obrigações contratuais que pretende discutir, a parte autora deixou de 

quantificar o valor do débito que entende devido, em expressa afronta à 

norma processual.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento por inépcia (Art. 321, caput, e 

parágrafo único, do NCPC).

Paranatinga/MT, 5 de fevereiro de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 29319 Nr: 2318-89.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Antunes de Macedo

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

- OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 seja intimado o patrono do exequente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31785 Nr: 28-33.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho, Homero Amilcar Nedel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Prefeito 

Municipal de Paranatinga/Vilson Pires, Secretário de Finanças/Edson Paulo 

dos Santos, Edson Crochiquia, Regina Célia Guarita Crochiquia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de: intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 55177 Nr: 1160-57.2014.811.0044

 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: Maria Madalena Gaudencia de Pontes

 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/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 sejam intimados os advogados das partes 

para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51932 Nr: 1133-11.2013.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agricur Defensivos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Giongo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660/RS, Luciano Dilli - OAB:58793/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja oficiado ao Juízo 

Deprecante para que intime a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento de R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro 

reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento original, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 039/2005-DF).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18597 Nr: 64-51.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renir Lino Vian

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

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

1.998,00 (mil novecentos e noventa e oito reais), referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51556 Nr: 761-62.2013.811.0044

 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: Orlando Seawright

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso
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 Cod. Proc.: 73925 Nr: 3139-83.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Geraldo Vertuan, Luziene de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

28,00 (vinte e oito reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação ou ofereça os 

meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 11796 Nr: 687-23.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odete Guimarães Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Aires de Melo - 

OAB:17.058/MT, Álvaro Menezes - OAB:13322/MT, Edmar de Jesus 

Rodrigues - OAB:10438/MT, Eudson Rosa da Silva - OAB:9.812-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT, Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. ERIC 

RITTER, OAB/MT 5.397-B, para proceder a devolução dos autos nº 

687-23.2004.811.0044 - código 11796, em 24 horas, sob as penas do 

artigo 196 do Código de Processo Civil, e de remessa de peças ao M.P. 

para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no artigo 356 do Código 

Penal (item 2.10.4 da C.N.G.C).

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39756 Nr: 366-41.2010.811.0023

 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): VI SILVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ME, 

VILMA ISAIAS DA SILVA, JOSE EDMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

30,00(trinta reais) no prazo de 10(dez) dias, referido valor deverá ser 

depositado na conta corrente 10.476-0, agência 3931-4, Banco do Brasil, 

Depósito de Diligências, CNPJ 97.465.397/0001-29, para cumprimento do 

mandado de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 23826 Nr: 39-38.2006.811.0023

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALTRO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 39-38.2006.811.0023 (Código nº 23826)

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 168, e em cumprimento aos limites 

procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se a parte autora, para 

dar prosseguimento no feito no prazo, concernente em promover a 

retirada e comprovar a distribuição da carta precatória expedida para 

citação da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo, certifique e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81912 Nr: 114-91.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DOS REIS MEDEIROS, 

CHARLES DOS REIS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 AÇÃO PENAL Nº 114-91.2017.811.0023 (Código 81912)

Vistos,

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/2006 notifiquem-se os acusados 

para que apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, podendo 

nela arguir preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar suas testemunhas, observado o limite 

legal (§ 1º).

Intime-se o advogado constituído às fls. 60-61, a fim de que apresente, no 

prazo legal, a defesa prévia dos denunciados.

Defiro os requerimentos formulados à fl. 7 pela representante do Ministério 

Público, devendo a Secretaria certificar nos autos o atendimento dos Itens 

IV e V.

Após a expedição da notificação, remeta-se o feito imediatamente para o 

Ministério Público, a fim de que se manifeste sobre o pedido de revogação 

da prisão preventiva de fls. 62-88.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 03 de fevereiro de 2017.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67869 Nr: 1586-35.2014.811.0023

 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: ALESSANDRA DE OLIVEIRA CAVALHEIRO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, 

SINVALDO SANTOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MANICA - 

OAB:3.560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA E/OU PARCELAMENTO DE DESPESAS 

PROCESSUAIS.Intime-se a Autora, na pessoa do seu advogado, para 

efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 
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(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290 

do CPC) e consequente indeferimento da petição inicial.Recolhidas as 

custas processuais, voltem-me os autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Às providências.Peixoto de Azevedo/MT, 02 de 

fevereiro de 2017.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78076 Nr: 1323-32.2016.811.0023

 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: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARREIRA E CARREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na ação 

monitória pela empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, por 

conseqüência, CONSTITUO o título executivo judicial em desfavor da ré 

CARREIRA & CARREIRA LTDA, na forma do artigo 701, §2º do Código de 

Processo Civil, no valor de R$10.992,50 [Dez mil, novecentos, noventa e 

dois reais e cinquenta centavos, corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC/IBGE a partir da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao 

mês, a partir da citação.RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte ré no pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios. Tendo em vista o 

tempo e o lugar da prestação do serviço, a revelia, a natureza e a 

importância da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado, arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, na forma do 

artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se. Diligências necessárias.Peixoto de Azevedo/MT, 

03 de fevereiro de 2017.Evandro Juarez RodriguesJuiz de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 23628 Nr: 2068-95.2005.811.0023

 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: RITA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MOREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9.410-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARUICH HAMMOUD - 

OAB:MT8109-B

 Cumprimento de Sentença

Processo nº 2068-95.2005.811.0023

Código nº 23628

Vistos etc.

Muito embora o executado alegue que os valores depositados na conta 

corrente bloqueada possuem natureza alimentar já que destinadas ao 

recebimento de proventos de aposentadoria, bem como as transações 

intituladas "APLIC. EM PAPÉIS" e "RESG. MER. ABERTO", disponíveis no 

saldo da referida conta se referem a investimentos em CDB (ou Certificado 

de Depósito Bancário) e funcionam em modo resgate e aplicação 

automáticos, cujos valores também decorrem dos proventos de 

aposentadoria do executado (fls.566-579), a exequente também visa o 

recebimento de valores indenizatórios que por sua vez também possuem 

natureza alimentar (fls.498-506 e 547-550).

Assim, entendo, neste momento, ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Logo, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva Secretaria, 

designar Sessão de Conciliação/Mediação e convidar as partes e os 

procuradores jurídicos respectivos.

Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a Secretaria da Vara 

Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá mantê-lo em 

escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC.

Após, caso inexitosa a conciliação, conclusos para novas deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 03 de fevereiro de 2017.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37904 Nr: 1129-76.2009.811.0023

 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): PAULO SÉRGIO MISSASSE, HERMENEGILDO 

BIANCHI FILHO, CLEUSELI MISSASSI HELLER, GILBERTO CAVALHEIRO 

RODRIGUES, MERIAN DA CUNHA COSTA, LIVRARIA E PAPELARIA 

EXPOENTE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO 

ALVES(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCANTARA - OAB:4.746 - B, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, 

Ivan Carlos Santore - OAB:6170-B OAM/MT, PAULO SERGIO 

MISSASSE - OAB:7649-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação do advogado dos requeridos, HERMENEGILDO BIANCHIN FILHO 

e GILBERTO CAVALHEIRO RODRIGUES, Irineu Paiano Filho, para 

apresentar alegações finais, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75682 Nr: 3426-46.2015.811.0023

 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: ROBERTO CARLOS KLEEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora e da parte autora para 

comparecer na perícia médica a ser realizada no dia 13/02/2017 às 13:00 

horas, no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo-MT, a ser efetuada 

pelo Dr. Marcelo Rodrigo Del Papa, devendo comparecer em cartório para 

a retirada dos quesitos de fls. 13/14 e 48/48vº

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 8431 Nr: 26-98.1990.811.0023

 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: BENEDITA FERREIRA DE ARAUJO, DJHONY ARAUJO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora para providenciar o 

recolhimento do ITCD na via administrativa e sua comprovação nos autos, 

no prazo de 30 dias. Bem como para juntar aos autos certidões negativas 

de débitos fiscais das Fazendas Públicas (Nacional, Estadual e Municipal) 

em nome do “de cujus” Dorival de Almeida de Sousa – CPF nº 

328.934.261-15, no prazo de 30 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38449 Nr: 1657-13.2009.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da vítima do dispositivo da 

sentença a seguir transcrito:

VISTO. Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS da vítima 

JOSIENE DOS SANTOS SOUZA em face do JOSÉ GUALBERTO DA SILVA. 

No decorrer do procedimento, o autor veio a óbito (fl. 45), ocorrendo o 

pedido de extinção do feito nos acordo constantes dos autos 67002. 

Relatei. DECIDO. Tendo em vista a petição de fl. 45, extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 107, inciso I do Código Penal. 

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

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

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62345 Nr: 2320-54.2012.811.0023

 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: CVS, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI FRIGERI - OAB:12736, 

REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

EVENTUAIS INTERESSADOS

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 2320-54.2012.811.0023

 ESPÉCIE: Inventário

 INVENTARIANTE: CRISTIANE VITORINO SORGATO, CPF 00543531147, 

Rg: 1.328.176-3 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), viuvo(a), professora, 

Endereço: Rua 07 Nº 220, Bairro: Centro, Cidade: Matupa-MTe MARCO 

ANTONIO SORGATO

HERDEIRO:

 Marco Antonio Sorgato, filho de Cristiane Vitorino Sorgato, Endereço: Rua 

07 Nº 220, Bairro: Centro, Cidade: Matupa-MT, incapaz, neste ato 

representado pela sua genitora, acima qualificada.

INVENTARIADO: CLAUDIO JUNIOR SORGATO, , Cpf: 84047348104, Rg: 

1.180.692-3 Filiação: , brasileiro(a), natural de Chopinzinho-PR,

FINALIDADE: CITAÇÃO DE EVENTUAIS 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, manifestando-se sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 dias (CPC/2015, art. 629) 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados, 

(CPC/2015, art. 634).

RESUMO DA INICIAL: A inventariante, acima qualificada, foi casada em 

regime de comunhão parcial de bens com o inventariado, também já 

qualificado, que são genitores do herdeiro Marco Antonio Sorgato, no 

transcorrer da união matrimonial o inventariado tornou-se sócio da 

Empresa Laminados Lamicentro Ltda – ME, Sociedade empresarial limitada, 

registrada na JUCEMAT sob nº 51200768184 em 26 de janeiro de 2011, 

com sede e foro na Estrada Joaçaba. Km 120, zona rural, município de 

Peixoto de Azevedo – MT, inscrita no CNPJ sob nº 04.264.568/0001/70 e 

Inscrição Estadual 13.199191-4. A empresa Laminados Lamicentro Ltda 

ME, trata-se de uma sociedade formado pelo inventariado com sua 

genitora Noeli Terezinha Sorgato. As cotas eram divididas na proporção 

de 50% (cinqüenta por cento) para cada sócio, cujo montante individual de 

cada sócio era de R$15.000,00 (quinze mil reais), o que totaliza a 

importância de R$30.000,00 (trinta mil reais) Nessa linha, apenas o valor 

das cotas pertencente ao inventariado, ou seja, R$15.000,00 (quinze mil 

reais) será objeto do inventário judicial, insta salientar que a sociedade 

encontra-se inativa. Requer: A nomeação para o cargo de inventariante da 

viúva meeira, a qual prestará compromisso legal; Determinar a ciência da 

presente aos representantes do órgão ministerial e fazendário; a 

designação de audiência para fins de homologação do acordo

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.Cite-se eventuais interessados, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, manifestando-se sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 dias 

(CPC/2015, art. 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados, (CPC/2015, art. 634), certificando o transcurso do prazo 

com ou sem manifestação.Intime-se a Fazenda Pública Estadual para 

manifestar, no prazo de 15 dias, acerca da petição de fls. 113-115 e guia 

de recolhimento de fls. 97/97vº, encaminhando cópias dos referidos 

documento, subentendendo o silêncio como ausência de pendências.Após 

a juntada dos documentos faltantes, citadas as Fazendas Públicas e 

eventuais interessados e transcorrido o prazo sem impugnação, bem 

como não havendo impugnação da Fazenda Estadual quanto ao ITCD 

recolhido, manifeste-se o Ministério Público na sequência, no mesmo prazo 

e voltem-me conclusos para a sentença.Intime-se.Cumpra-se 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, José Camilo, Téc. 

Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 25 de janeiro de 2017.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80822 Nr: 2961-03.2016.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 2961.03.2016.811.0023 código 80822

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

VÍTIMA: MARIA DE JESUS AMORIM SILVA

AGRESSOR: RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO

INTIMANDO: Raimundo Nonato da Conceição Filiação: Josefa Maria da 

Conceição, data de nascimento: 31/12/1970, brasileiro(a), , Endereço: 

Avenida José de Almeida, Nº 10, Bairro: Santo Antonio, Cidade: Santo 

Antonio dos Lopes-MA, atualmente em local incerto.

FINALIDADE: INTIMAR o agressor Raimundo Nonato da Conceição, acima 

qualificado, quanto à aplicação das medidas de proteção que obrigam o 

agressor, com fulcro no artigo 22, III, alíneas “a”, “b”, “c”, da Lei nº 

11.340/2006, consistentes em:

• Proibição de aproximar-se da ofendida, seus familiares e das 

testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) 

metros;

• Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;

• Proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida, a 

fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

 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, José Camilo, Téc. 

Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 27 de janeiro de 2017.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72943 Nr: 1619-88.2015.811.0023

 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): TSD, CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O, CEZAR CALINOSKI JUNIOR - OAB:18658, Fladson 

Chiquitin - OAB:MT0017743

 FINALIDADE: Intimar os(as) advogados(as) dos menores infratores do 
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dispositivo da sentença a seguir transcrito:

 Decido. A apuração da prática de ato infracional culmina na aplicação de 

medida socioeducativa ao menor infrator, com finalidade educativa, 

visando principalmente à integração do adolescente junto à sociedade e, 

também, à coibição da prática de novos atos infracionais. Sabe-se da 

existência de considerável controvérsia quanto à aplicação das medidas 

socioeducativas aos maiores de dezoito e menores de vinte e um anos. 

Para alguns, uma interpretação sistemática dos artigos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente só poderia desembocar na conclusão de que 

apenas a medida de internação é que poderia incidir sobre os maiores de 

dezoito anos. Isso porque, para tais doutrinadores e aplicadores do direito, 

as normas educativas do Estatuto da Criança e Adolescente seriam 

aplicáveis aos maiores de idade apenas de forma excepcional, conforme 

art. 2º, parágrafo único: Art. 2º. (...) Parágrafo Único. Nos casos 

expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas 

entre dezoito e vinte e um anos de idade. E essa incidência excepcional 

das regras da Lei nº8.069/90-ECA estaria prevista apenas no art.121 do 

mesmo diploma, ao tratar da medida de internação. Veja: Art. 121. A 

internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de 

brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. (...) § 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de 

internação excederá a três anos. (...) § 5º A liberação será compulsória 

aos vinte e um anos de idade. As outras medidas, por não possuírem a 

previsão legal exigida pelo citado art.2º, parágrafo único do ECA, não 

poderiam alcançar aquele agente que, de maneira superveniente, 

alcançou a maioridade civil. Sabe-se que a representação, enquanto 

procedimento previsto no diploma dos menores, busca a aplicação de uma 

medida de natureza socioeducativa, visando principalmente à integração 

do adolescente junto à sociedade. A intenção primeira do processo é 

justamente auxiliar no desenvolvimento pessoal do menor que, por uma ou 

outra razão, não teve o acompanhamento familiar suficiente ou adequado. 

Assim, não se pode considerar a medida decorrente da representação 

como forma de repressão, tal qual as penas do Código Penal porque o 

adolescente é considerado pessoa em desenvolvimento, impõe-se-lhe 

determinadas medidas apenas com o objetivo de direcionar-lhe a 

educação, a fim de que, assim, possa atender às expectativas sociais. 

Com a maioridade civil, porém, torna-se incongruente qualquer medida 

tendente a direcionar a educação e o desenvolvimento do agente, uma 

vez que a lei civil já lhe garante capacidade para, sozinho, dirigir o rumo de 

sua própria vida. Essa conclusão, porém, não se mantém quando a 

representação tem vocação para impor ao adolescente a medida de 

internação. É que, nesse caso, preocupa não apenas o desenvolvimento 

do menor, mas também a mantença da ordem pública. Reservando-se tal 

medida aos atos infracionais mais graves, geralmente praticados com 

violência ou ameaça contra pessoa, seu cumprimento garantiria, ainda, a 

paz social. Nessa hipótese, à falta de serventia educativa da medida, a 

ordem pública serviria como fundamento bastante para a continuidade da 

internação do menor. De fato, esse raciocínio é o que melhor se adequa 

ao sistema firmado entre a legislação dos menores e o recente estatuto 

civil. Como dito, tal medida de internação é a única para a qual a legislação 

menorista prevê aplicação mesmo aos maiores de dezoito anos e menores 

de vinte e um. É verdade que há outras situações em que a medida 

socioeducativa deveria incidir mesmo aos maiores de dezoito anos, a 

despeito da inexistência de previsão legal. A reparação dos danos, por 

exemplo, prevista no art. 116 do ECA, confere nítido proveito à Vítima e, 

talvez por essa razão, mereceria aplicação mesmo quando da 

superveniente maioridade do agente. Além da maioridade civil dos 

representados CARLOS SANTANA DE SOUZA e THIAGO SODRÉ DIAS, 

verifica-se que são primários, não possuem outras representações, se 

tratando de fato isolado em suas vidas, enquanto adolescentes.

Por fim, após análise dos estudos sociais realizados nas Comarcas de 

Sorriso/MT (fls.130-133) e Sinop/MT (fls.134-140), há notícias de que 

mudaram de atitude pessoal, estão trabalhando e convivendo com seus 

familiares. Com essas considerações, julgo EXTINTA a apuração do ato 

infracional movida em face de CARLOS SANTANA DE SOUZA e THIAGO 

SODRÉ DIAS, pela falta superveniente do interesse de agir. Declaro o 

perdimento dos objetos apreendidos (fls.24) nos termos do art.91, II do 

Código Penal, devendo ser promovida a sua destruição, caso não 

funcionem e/ou não possuam valor venal, sendo declarada impossível sua 

alienação. Considerando que não houve prova da obtenção dos valores 

apreendidos (fls.121-122), tão pouco da origem lícita, decreto o 

perdimento dos valores em favor do CONSEG – Conselho de Segurança 

de Peixoto de Azevedo-MT. Oficie-se a Conta Única para vinculação dos 

valores; Expeça-se alvará em favor do CONSEG – Peixoto de 

Azevedo-MT; Ciência ao Ministério Público. Sem custas e honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77377 Nr: 904-12.2016.811.0023

 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: ANGELINO SERGIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 FINALIDADE: intimar a parte requerida, para no prazo de 5(cinco) dias, 

pagar as custas processuais no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos) e taxas judiciais no valor de R$ 

220,31 (duzentos e vinte reais e trinta e um centavos) – Valor das custas 

processuais R$ 597,16 (quinhentos e noventa e sete reais e dezesseis 

centavos), cálculo de fls. 48, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de 

Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br), 

sob pena de expedição de certidão de dívida ativa, protesto e averbação 

dos valores junto ao Cartório Distribuidor da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81157 Nr: 3184-53.2016.811.0023

 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): ROGÉRIO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, referido valor deverá ser 

depositado na conta corrente 10.476-0, agência 3931-4, Banco do Brasil, 

Depósito de Diligências, CNPJ 97.465.397/0001-29, para cumprimento do 

mandado de busca e apreensão.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129296 Nr: 7837-31.2016.811.0013

 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: Karina Vargas dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão designada para o dia 29 de março de 

2017, às 15 horas, as partes foram devidamente intimadas. Do que para 

constar lavrei a presente certidão.

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93188 Nr: 4354-61.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Ribeiro Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88883 Nr: 780-30.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. de Souza Franco & Franco LTDA - ME, 

Zander Guedes Franco, Elisangela Rodrigues de Souza Franco

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o requerido, vez que restou sem êxito.

Ao exequenbte para indicar bens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55814 Nr: 1324-57.2010.811.0013

 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: Adeventino Gonçalves da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Lenildo Nunes Pereira - OAB:11.228/MT, Robervelte 

Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40698 Nr: 3000-45.2007.811.0013

 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): Daniel Carlos Morete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123, Luiz Emidio Dantas - OAB:, Marilson 

Mendes Ribeiro - OAB:OAB/MT 16.108, Milton Martins Melo - 

OAB:3811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos o nº do CPF/CNPJ do executado e os cálculos 

atualizados na mesma petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 57324 Nr: 2889-56.2010.811.0013

 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: Meires André Rodrigues Chelis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Intimado o exequente concordou.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

101, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97519 Nr: 1010-38.2015.811.0013

 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: FRANCISCA DE FATIMA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

portanto abro vista ao autor para contrarazoar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101806 Nr: 2848-16.2015.811.0013

 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: Dalina Tavares Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

portanto abro vista à parte contrária para contrarazoar o recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86029 Nr: 3656-89.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine França de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Energia Emprendimentos e Construções 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B, MAX DELIS DE QUEIROZ - OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Pinto Coelho 

Vimeiro - OAB:MG-99550, Samantha Lamée Silva de Morais - 

OAB:135.308, Senilton Vicente de Souza - OAB:4744/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52715 Nr: 4077-21.2009.811.0013

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. C. Comércio de Peças e Acessórios Ltda-ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117343 Nr: 2672-03.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS RIBEIRO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Benedito Nassarden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE MORAES 

MAXIMINO - OAB:18927/A

 Vistos.

 Tendo em vista a convocação superveniente deste magistrado para 

participar de Curso de Capacitação no Tribunal de Justiça do Estado, 

redesigno a audiência agendada para esta data, para o próximo dia 

16.03.2017, às 14h00min, primeiro horário livre em pauta.

Intimem-se todos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47206 Nr: 3873-11.2008.811.0013

 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: Emizael de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Francisco Tripoloni, Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Josepetti Junior - 

OAB:16587/PR, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Às partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88352 Nr: 305-74.2014.811.0013

 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: Max Delis de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizete Ferreira - Extintores - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97727 Nr: 1110-90.2015.811.0013

 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: Valdemar Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntada nos autos, é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126169 Nr: 6317-36.2016.811.0013

 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: FABIO JOSE NUNES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126172 Nr: 6320-88.2016.811.0013

 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: Ronilce Sebastiana Matucari Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97591 Nr: 1050-20.2015.811.0013

 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: OSWALDO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o embargado foi citado para responder a ação em 10 dias, e 

até a presente data não houve manifestação nos autos, portando abro 

vistas ao embargante para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113391 Nr: 1410-18.2016.811.0013

 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 NOROESTE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alves Cavalcante, Dorvalina da Silva 

Cavalcante, Dario Soares Penido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, acostada em Ref: 33, para 

que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 

Executivo Judicial, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127664 Nr: 7068-23.2016.811.0013

 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: Edno Torresan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência para o próximo dia 4.5.2017, às 13 horas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128071 Nr: 7220-71.2016.811.0013

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107616 Nr: 5253-25.2015.811.0013

 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: Ancoratur Transportes Coletivos Eireli - Me, MAURO 

GALIASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTRILLON AUTOPEÇAS-AGUILERA 

AUTOPEÇAS LTDA, HUBNER COMPONENTE E SISTEMAS AUTOMOTIVOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Rosan Dias 

Figueredo Zamar Taques - OAB:, MÁRCIO EDUARDO MORO - 

OAB:41303, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366

 Intime-se a parte autora para que se manifeste em 5 dias sobre a 

redesignação da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108432 Nr: 5544-25.2015.811.0013

 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: GEHAN VIEIRA RIBEIRO, Washington Vieira Ribeiro, 

LUZIA VIEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento das custas finais 

conforme cálculo do distribuidor anoexado em 02/02/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126120 Nr: 6302-67.2016.811.0013

 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: Ivonete Ferreira Pereira Maciel, ISABELY PEREIRA 

MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62400 Nr: 2741-11.2011.811.0013

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Autemir Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, a Leilão Serrano nos 

informou as datas designadas para realização do leilão, a saber: 1º Leilão: 

22/03/2017 às 10h00min e 2º Leilão: 22/03/2017 às 13h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54896 Nr: 436-88.2010.811.0013

 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: Eliane Kloppel de Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte da autora, dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado.Em decorrência do 

princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 23).Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.INTIMEM-SE via 

DJE.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a 

manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado 

no Capítulo 06, Seção 16, item 29, da CNGC/MT.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Pontes e Lacerda, 30 de janeiro de 

2017.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54455 Nr: 84-33.2010.811.0013

 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: Marcelo Ribeiro da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente (cf. fl. 163), e DOU-LHES provimento 

para RETIFICAR a sentença de fls. 153/155vº, concedendo a parte 

exequente o auxílio-doença no valor de 91% (noventa e um por cento) do 

salário de contribuição.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE as 

partes.CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 2 de fevereiro de 2017.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86759 Nr: 4420-75.2013.811.0013

 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: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO GOIANO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 4420-75.2013.811.0013

Código nº 86759

Vistos.

Trata-se de AÇÃO BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de MAURICIO GOIANO CHAVES, devidamente 

qualificado nos autos.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 88vº, o exequente foi intimado 

pessoalmente para dar o devido andamento no feito, tendo permanecido 

inerte por mais de 30 (trinta) dias.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.
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Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do 

conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela 

interessada.

Pelo exposto, considerando que a exequente não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

CONDENO o exequente ao pagamento das custas e taxas judiciárias, 

conforme art. 82, § 2º, do NCPC. No entanto, deixo de condenar em 

honorários advocatícios à vista da inexistência da triangularização 

processual.

REVOGO A LIMINAR deferida de fls. 33/34.

 PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos com as baixas e anotações de estilo.

Pontes e Lacerda, 30 de janeiro de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133357 Nr: 667-71.2017.811.0013

 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: Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE PEREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: Automóvel, marca: FIAT, 

modelo: STRADA CAB.DUPLA ADVENTURE 1.8 16V FLEX 2p, Chassi: 

9BD27844PC7441236, Placa: NTY-9154, Cor: CINZA.EXPEÇA-SE mandado 

de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora 

como depositários, uma vez que não há nos autos elementos a 

demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja 

indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no 

mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor 

entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 

911/69).CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, 

do Decreto-lei 911/69).Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 

3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud.INTIME-SE a 

parte autora, por intermédio do seu patrono.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85664 Nr: 3277-51.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para Exceção de Pré-Executividade apresentada pela 

parte requerida, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132719 Nr: 466-79.2017.811.0013

 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: WELINTON RAMOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do NCPC.

OFICIE-SE ao Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Tangará da 

Serra/MT (fl. 18), requisitando a certidão de eventual sentença concessiva 

da adoção de WELINGTON RAMOS MOREIRA, com assento de nascimento 

registrado no Termo nº. 31647, Folha nº. 124, Livro 35-A.

Com a resposta, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62922 Nr: 3264-23.2011.811.0013

 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: Sapé Agropecuária S/A, Oscar Martinez, JOANICE DE 

CASTRO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVACIR APARECIDO MACEDO, Milton 

Aparecido Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Novaes Andrade - 

OAB:187.479/MG, Janete Garcia de Oliveira Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.570, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92459 Nr: 3800-29.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glayton Machado Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeamaire Pereira de Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proceder a retirada do Termo de 

Guarda definitivo expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63564 Nr: 3904-26.2011.811.0013

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURANEI DE LANA AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/O, Rosangela da Rosa Corrêa - OAB:OAB/MT 16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.88, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 104596 Nr: 3998-32.2015.811.0013

 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
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 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinéia Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a autora, na pessoa de seu advogado, para que, nos prazo de 

15 (quinze) dias, promova os atos processuais necessários à realização 

da citação da requerida.

Na inércia, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE pessoalmente a autora, por meio 

de carta postal, para que, em 48h (quarenta e oito horas) impulsione o 

feito, sob pena de extinção do processo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90504 Nr: 2199-85.2014.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: Francisco Dolores Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15073

 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 se manifeste 

acerca da Impugnação à Execução apresentada pela parte requerida, no 

prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60868 Nr: 1208-17.2011.811.0013

 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: Terezinha de Souza Oliveira

 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 devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81415 Nr: 3610-37.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viradouro Atacado Distribuidor de Cosméticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Nova Conquista-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo F. Schneider - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme penhora negativa via 

Bacenjud e Renajud às fls. 125/132 e, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vistas à parte autora para manifestação.

 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.

DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, em função da fundamentação jurídica do pleito.

Deste modo, DETERMINO que se proceda à avaliação dos bens que 

compõe o monte-mor (fls. 65/67), por oficial de justiça, devendo os 

interessados suportar os gastos inerentes à diligência.

Com o resultado, INTIME-SE o inventariante, na pessoa de seu advogado 

e, na sequência, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91011 Nr: 2612-98.2014.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: Fabiano Trajano da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT.

 Certifico para os devidos fins que com amparo ao provimento 

56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 4949 Nr: 79-02.1996.811.0013

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noma e Cia. Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Rio Grande Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Ricardo Vier Botti - 

OAB:30181

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marly Ferreira Neves Sodré - 

OAB:6782, Sergio Ariano Sodre - OAB:3952

 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 Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60897 Nr: 1237-67.2011.811.0013

 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: João José dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-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 Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85665 Nr: 3278-36.2013.811.0013

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda, Jandira 

Piccinin Pegoraro, Osias Wagner Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:14.842-E, Marcelo Alves 

Puga - OAB:5.058

 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.: 81557 Nr: 3740-27.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nutreco Brasil Nutrição Animal Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA LUSTOSA SIMÃO - 

OAB:345816, Luciana Cristina de Oliveira Vicente - 

OAB:OAB/SP139.911, Sergio Henrique Ferreira Vicente - 

OAB:101599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.129, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 55545 Nr: 1051-78.2010.811.0013

 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: Carlos Virgilio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito 

de Mato Grosso, Adenilson Rodrigues da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alves Martins 

Jacarandá - OAB:10827/MT, Lucas Osviani - OAB:13920/MT, Seila 

Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 114/117, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista 

a parte requerida para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102200 Nr: 3009-26.2015.811.0013

 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): K. P. do Carmo & Cia Ltda - ME, Wilson Ferreira 

do Carmo Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Nessa toada, JULGO EXTINTO o processo, em razão da perda 

superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso (fls. 

156/159), do NCPC.Além disso, REVOGO a decisão que concedeu os 

efeitos antecipados da tutela (fl. 18).Em observância ao princípio da 

causalidade, CONDENO o réu ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais. DEIXO de condená-los, no entanto, ao pagamento 

dos honorários de sucumbência, tendo em vista o disposto no art. 128, § 

5 º ,  I I ,  “ a ” ,  d a  C o n s t i t u i ç ã o  d a 

República.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido 

pelos interessados no prazo de 15 (quinze) dias, REMETA-SE o feito ao 

arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias.EXPEÇA-SE o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63395 Nr: 3735-39.2011.811.0013

 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: Espólio de Luis Messias Pierangeli, Maria Aparecida 

Pereira Pierangeli, Luiza Maria Pereira Pierangeli, Andre Pereira Pierangeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso - Unemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:14308, Willian Cézar Nonato da Costa - OAB:12985

 Certifico para os devidos fins de direito que, tendo em vista a juntada do 

relatório apresentado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social de 

Cáceres-MT, e com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas as 

partes para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81956 Nr: 4193-22.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delma Lúcia Vieira, KVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A, Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO V. MESQUITA 

CHAR - OAB:16243/MT, Eder Roberto Pires de Freitas - 

OAB:OAB/MT 3889

 Certifico para os fins de direito que, conforme proposta de honorários 

apresentada pelo perito às fls. 333/334 e, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vistas às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 124861 Nr: 5732-81.2016.811.0013

 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: Marcos Sandre Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvania Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, insta salientar que a guarda só pode ser decretada após 

minucioso exame do ambiente que o menor será inserido, o que não 

acontece no presente feito.

Entretanto, à luz do narrado na inicial, não se vê a mínima dificuldade em 

deferir a liminar para regulamentar a guarda, ainda que, por ora, provisória 

em favor do autor.

Com efeito, é importante consignar que a parte requerida, por ocasião da 

sessão de mediação e conciliação, afirmou não se lembrar que era 

casada com o requerente e, inclusive, que tem filho, o que se coaduna 

com os fatos descritos na peça de ingresso (probabilidade do direito 

alegado).

Logo, o menor necessita ter a sua guarda regulamentada, ainda que 

provisoriamente, em favor do requerente, uma vez que a qualquer 

momento a requerida poderá tomar rumo ignorado levando consigo o 

infante (perigo de dano).

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada para 

conceder a guarda provisória do menor L. S. S em favor do autor.

 EXPEÇA-SE termo de guarda provisória em favor do autor.

Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, considerando que a 

Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial da parte 

requerida, REMETAM-SE os autos à instituição para que seja ofertada a 

contestação, no prazo legal.

Após, INTIME-SE o autor, na pessoa de seu (sua) advogado (a), para 

ofertar impugnação no prazo legal.

Em ato contínuo, AGUARDE-SE a juntada do estudo psicossocial, 

conforme já determinado nos autos [ref. 4].

Com a juntada do relatório psicossocial, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem.

Por fim, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 33010 Nr: 514-24.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Ortega Domingos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor nos moldes do cálculo de fl. 231, 

atendando-se, em especial, para a inexistência de honorários de 

advogado e para o término do cômputo do período de atualização.

Após, INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54466 Nr: 97-32.2010.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 97-32.2010.811.0013

Código nº 54466

Vistos.

Considerando que o prazo requerido à fl. 111 já se exauriu há muito, 

INTIME-SE o autor, por meio de seus advogados e via DJE, para que 

requeira o que de direito em 5 (cinco) dias.

Em caso de inércia, desde já DETERMINO a expedição de intimação 

pessoal endereçada ao autor, para fins de cumprimento ao disposto no 

art. 485, §1º, do NCPC.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 30 de janeiro de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63356 Nr: 3696-42.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Jacinto de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15073, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos 

4902-52.2015.811.0013, código 106759 (fl. 188), DETERMINO:

I – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 28.223,64 (vinte e oito 

mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), em 

benefício de Maria Luiza Jacinto de Souza (art. 535, § 3º, I, do NCPC), 

expedindo-se o precatório e fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito;

II – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 1.888,61 (mil e 

oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), em benefício 

de Fabrício de Almeida Teixeira (art. 535, § 3º, II, do NCPC); o pagamento 

se dará no prazo máximo de 2 (dois) meses mediante depósito junto a 

Conta Única do Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da emissão da 

respectiva guia.

INTIME-SE via DJE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94481 Nr: 5338-45.2014.811.0013

 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: Ilda Silva Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte da autora, de um dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado.Em observância ao 

princípio da causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, assim como dos honorários de advogado, 

estes fixados no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do 

art. 85, § 8º, do NCPC. Tais verbas, entretanto, ficam isentas de 

exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC, haja vista o deferimento 

das  benesses  da  ass is tênc ia  j ud i c i á r i a  g ra tu i t a  ( f l . 

37).PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados às fls. 65/65vº em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e, não havendo requerimentos por parte dos interessados, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, mediante as baixas e anotações 

necessárias.EXPEÇA-SE o necessário.Pontes e Lacerda, 30 de janeiro de 

2017.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101908 Nr: 2890-65.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DA ASSUNÇÃO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT-12.560, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

15445, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro e, consequentemente, DETERMINO a penhora e 

avaliação do veículo descrito no documento de fl. 102.

Com o resultado, INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se sobre o prosseguimento do feito.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9832 Nr: 118-33.1995.811.0013

 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: Mariana Pereira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Daniel Cremonezi Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 118-33.1995.811.0013

Código nº 9832

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por MARIANA PEREIRA 

GONÇALVES em face do ESPÓLIO DE DANIEL CREMONEZI GONÇALVES, 

devidamente qualificado nos autos.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 221, a inventariante foi intimada 

pessoalmente para dar o devido andamento no feito, tendo permanecido 

inerte por mais de 30 (trinta) dias.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do 

conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela 

interessada.

Pelo exposto, considerando que a inventariante não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

CONDENO a inventariante ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como dos honorários de sucumbência, os quais fixo no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Novo 

Código de Processo Civil.
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PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos com as baixas e anotações de estilo.

Pontes e Lacerda, 30 de janeiro de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27756 Nr: 2744-73.2005.811.0013

 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: Geralda Lopes Bezerra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT, Juliano Marques Ribeiro - OAB:8973-B/MT, 

Mauricio de Carvalho - OAB:10.052A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor nos moldes dos cálculos de fls. 

350/352, atendando-se, em especial, à data base.

Após, INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85799 Nr: 3414-33.2013.811.0013

 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: Lucimar Vieira da Silva

 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:

 Autos do processo nº 3414-33.2013.811.0013

Código nº 85799

Vistos.

Tendo em vista a inércia protagonizada pela autora (cf. certidão de fl. 

101), DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 30 de janeiro de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129495 Nr: 7947-30.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Silva Rocha, PATRICIA SOUZA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, 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, e comprovar nos autos o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94673 Nr: 5493-48.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves Amorim, Francisca Magda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT-12.560, Macos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT-5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 60,00 (Sessenta 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, e comprovar nos autos o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102909 Nr: 3316-77.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: OSCAR LEONEL DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Oliveira da Silva Blecha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13.384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, consigo que as cooperativas de crédito se encontram 

incluídas dentre as instituições financeiras que integram o Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro (CCSF), na forma do comunicado oriundo 

do Banco Central do Brasil nº 29.096 de 11 de fevereiro de 2016, estando, 

portanto, vinculadas ao Sistema Bacenjud 2.0. Logo, eventuais valores 

existentes nas cooperativas devem ser efetivadas de forma eletrônica e 

não mais através de ofícios encaminhados às entidades.

No entanto, a pretensão da parte exequente é no sentido de constringir 

valores da parte executada por meio do sistema informatizado BacenJud 

2.0, com a finalidade de saldar o seu crédito.

Ocorre que o crédito perseguido nos autos já se encontra integralmente 

garantido, conforme auto de penhora, avaliação e depósito de fl. 81, na 

qual informa que o bem foi avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil 

reais).

Assim, INDEFIRO o pedido de penhora "online" formulado pela parte 

exequente.

 Por fim, DEFIRO o pedido de expedição de mandado de intimação do 

consorte da parte executada, observando-se o endereço descrito na fl. 

86, uma vez que tal providência ainda não foi efetivada.

Com a juntada do mandado nos autos, INTIME-SE a parte exequente, por 

meio de seu advogado e via DJE, para se manifestar em termos de 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87082 Nr: 4765-41.2013.811.0013

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osias Wagner Greve, Rogério Gonçalves 

Coimbra, Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 INTIME-SE o autor para que promova os atos processuais necessários à 

citação de Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda., sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito (art. 485, III, do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 124454 Nr: 5556-05.2016.811.0013

 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 Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, LÍDER 

ASSESSORIA E CONSULTORIA – LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO LOPES DOS 

SANTOS - OAB:11135, Sara Graziela Pinto Fernandes de Oliveira - 

OAB:MT-13680

 Isto posto, HOMOLOGO o pedido de reconhecimento da procedência do 

pedido contido na exordial, conforme manifestação de fls. 157/158 e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC.No mais, REVOGO a 

decisão de fls. 148/149, que deferiu a tutela antecipada para o fim de 

determinar a suspensão do trâmite do certame público.Em observância ao 

princípio da causalidade, CONDENO a ré Líder Assessoria e Consultoria 

LTDA. ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e demais 

despesas processuais. DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento 

dos honorários de sucumbência, tendo em vista o disposto no art. 128, § 

5º, II, “a”, da Constituição da República.ISENTO o município de Pontes e 

Lacerda do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos da 

Lei Estadual nº 7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido pelos interessados no prazo de 15 (quinze) 

dias, REMETA-SE o feito ao arquivo, mediante as baixas e anotações 

necessárias.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133357 Nr: 667-71.2017.811.0013

 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: Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE PEREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 60,00 (Sessenta 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, e comprovar nos autos o pagamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91067 Nr: 2656-20.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oriovaldo Teotônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos etc.

Trata-se de processo executivo de pena de Orivaldo Teotônio da Silva.

À fl. 323 foi elaborado cálculo de liquidação de pena, sem impugnação 

pelas partes, merecendo destaque que, a defesa embora intimada para 

manifestação quedou-se inerte.

E os autos vieram conclusos.

Relatei o essencial, passo a decidir.

O cálculo deve ser homologado.

Não tendo sido impugnado o cálculo de pena pelas partes homologo os 

termos de referido documento, para os devidos fins.

Intime-se o reeducando, entregando-lhe cópia do cálculo atualizado.

Ciência ao Ministério Público e intime-se o patrono via DJE.

Deixo de determinar a confecção de certidão para fins de comprovação 

do cumprimento das condições impostas uma vez que o controle de fls. 

340 demonstra de forma satisfatória que o apenado está cumprindo com o 

estabelecido.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 108401 Nr: 5537-33.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Augusto de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Fabio Nunes da Silva 

- OAB:9612 PA

 INTIMAR OS ADVOGADOS DOS RÉUS a comparecer na sala de 

audiencias da 2ª Vara de Precatórias do DF, Dra. Verônica Torres 

Suaiden, para audiência designda para 17/02/2017 às 13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36179 Nr: 4239-21.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Juremeira de Araujo, Odão Juremeira 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s)para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, bem 

como, juntar documentos e requererem diligências (CPP, 422).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 21923 Nr: 1271-86.2004.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silenício Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILENÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS, Cpf: 

94152080159, Rg: 1403920-6, Filiação: Antonio Ribeiro dos Santos e 

Patrocina Ribeiro dos Santos, data de nascimento: 02/08/1978, 

brasileiro(a), natural de Rio Branco-MT, capataz, Telefone 9927-5363. 

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: I. ANTE TODO O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, bem como pelo disposto no art. 413 do CPP, julgo procedente a 

pretensão esculpida na denúncia, para o fim de pronunciar o acusado 

Silenício Ribeiro Santos, pela existência de indícios da prática do delito de 

homicídio (art. 121, “caput” do Código Penal), sendo que o acusado deverá 

ser submetido ao julgamento pelo Júri desta comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.II. Intime-se o réu da pronúncia (art. 420, I do CPP).III. 

Cientifique-se o d. representante do Parquet e a defesa por D. J. E. 

(CNGC, 2.9.1).IV. Preclusa a presente decisão, certifique-se o necessário, 

e volvam-me conclusos.V. 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, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 25 de outubro de 2016

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 27536 Nr: 1485-98.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmair Aparecido Picoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Guimarães Rodrigues, Josiany 

Luisa Buosi Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joselina Maioni Belmonte 

Picoli - OAB:146626/SP, Osmair Aparecido Picolli - OAB:49211/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gustavo gomes polotto - 

OAB:230351/SP

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

de fls. 457/458, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de 

fls. 452/453 pelos seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, 

cumpra-se integralmente a decisão de fls. 452/453.Sem prejuízo, INDEFIRO 

o pedido de reconsideração de fls. 455/456, mantendo a decisão atacada 

por seus próprios e suficientes fundamentos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, 01 de fevereiro de 2017. Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29960 Nr: 764-78.2011.811.0014

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Colucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Verdério da Silva - 

OAB:MT 20.762, João Pedro de Arruda Soares - OAB:20602/A

 Processo nº: 764-78.2011.811.0014 (Código 29960)

Embargante: Pedro Colucci

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por PEDRO 

COLUCCI, aduzindo, em síntese, a existência de omissão na decisão de 

fls. 137, vez que não teria analisado a petição de exceção de 

pré-executividade que protocolou às fls. 81/90, bem como que não foi 

intimado para apresentar impugnação à penhora realizada.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de omissão a decisão objurgada.

 O requerente protocolou exceção de pré-executividade que não foi 

analisada pelo Juízo.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para REVOGAR a decisão de fls. 137, 

fazendo constar:

“Vistos.

Sobre a exceção de pré-executividade de fls. 81/90, diga a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

Concedo o mesmo prazo para que o executado, querendo, oponha 

embargos ao bloqueio realizado.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação e de tudo certificado, 

retornem os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 01 de fevereiro de 2017.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67944 Nr: 1164-53.2015.811.0014

 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: Elizete Lelis Juiz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a initmação das partes para no prazo de lei, 

apresentarem as provas que pretendem produzir, justificando-as

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68767 Nr: 1555-08.2015.811.0014

 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: Helena Rosseto Vanderlei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29106 Nr: 1609-47.2010.811.0014

 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: Valdemir Ferro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Macêdo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifrestar-se acerca da certidão retro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60670 Nr: 368-67.2012.811.0014

 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: Oswaldo Sebastião Vaz de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a initmação da parte autora para manifestar-se 

acerca da impugnação acostada nos autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72041 Nr: 1622-36.2016.811.0014

 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: Nelso Marcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Soriano Wolf - 

OAB:11.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinol de Oliveira 

Lima - OAB:/MT 3127-A
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 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes via advogado, através do DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação no dia 13/3/2017, às 9h00min., no Fórum local, 

conforme recibo de agendamento em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72298 Nr: 1762-70.2016.811.0014

 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: Sebastião Alves Bacas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido de INTIMAR as 

partes, para querendo, no prazo legal, apresentarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62773 Nr: 1015-28.2013.811.0014

 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 de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Varanda Ltda, Valério Ramos 

Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marili Ribeiro Taborda - 

OAB:/MT 14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo que procedo a intimação da parte autora para 

regular andamento noi feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Edital Intimação

ME -102

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 10 TRÊS VEZES DIAS

AUTOS N.° 580-20.2014.811.0014

ESPÉCIE: lnterdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária-

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Orlinda Nascimento Pereira Filha Costa

PARTE REQUERIDA: Teonilio Pereira Filho

INTIMANDO(A, S): TERCEIRO E EVENTUAIS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

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.

SENTENÇA: Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE 

CURATELA PROVISÓRIA ajuizada por ORLINDA NASCIMENTO PEREIRA 

FILHA COSTA em face de TEONILIO PEREIRA FILHO, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser irmã do interditando, o 

qual é portador de esquizofrenia. Com a inicial vieram os documentos de 

fls. 11/26. Às fls. 40/42, foi recebida a inicial, oportunidade em que foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita, bem como o pedido liminar. Às 

fls. 47/48, audiência de interrogatório do interditando. Às fls. 49/54, 

contestação por negativa geral, apresentada pelo curador especial 

nomeado. Às fls. 68/70, laudo pericial. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Analisando os autos, verifico que a ação deve ser julgada procedente, 

ante a evidência da incapacidade do interditando constatada através de 

perícia judicial. No caso sub judice, o estado mental do interditando é 

evidente, confirmado, ainda, pelo laudo pericial que diz (fls. 68/70): 

"Periciando portador de esquizofrenia paranóide. Sim, irreversível. (...) A 

esquizofrenia é uma doença mental crônica que se manifesta na 

adolescência ou na idade adulta. (...) Sim. Periciando incapacitado total e 

permanentemente." Nesta guisa, vale observar com que com o advento do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, o qual alterou o artigo 3o do Código 

Civil/2002, a incapacidade civil absoluta somente atinge os menores de 16 

anos de idade, sendo que tal dispositivo passou a vigorar com a seguinte 

redação: "São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil os

De todo modo, independentemente do exposto acima e embora o disposto 

no artigo 856 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015), 

analisando os autos, bem como o teor de sua entrevista e da perícia 

realizadas não se faz prudente conferir ao ele a possibilidade de praticar 

diferentes atos da vida civil sem a direta representação de outrem, dada a 

patologia que sofre, a qual, inquestionavelmente, lhe causa sérias 

limitações para qualquer conduta. Por conseguinte, conquanto o novo 

Estatuto, que alterou a redação do artigo 1.727 do Código Civil, no sentido 

de que sejam fixados limites ao exercício da curatela, abrangendo, a priori, 

os atos previstos no artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz respeito 

essencialmente à alienação e aquisição de bens, no caso sub judice 

também devem abranger os atos patrimoniais que possam ser entendidos 

como "de mera administração". A partir disto, considerando que o 

interditando não possui condições mentais de prover os seus próprios 

cuidados, mas, sobretudo de gerir seus atos financeiros e econômicos, 

conforme cabalmente demonstrado nestes autos, o reconhecimento de 

sua incapacidade civil é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo 

mais que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

DECRETAR a INTERDIÇÃO ABSOLUTA de TEONILIO PEREIRA FILHO, 

devidamente qualificado nos autos, com fundamento no artigo 1.767 do 

Código Civil, declarando-o absolutamente incapaz para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil e, de acordo com o artigo 1.774 do 

mesmo código, nomeio-lhe como seu CURADORA a Sra. ORLINDA 

NASCIMENTO PEREIRA FILHA COSTA (irmã do interditando). Em 

observância ao disposto no artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil e 

no artigo 9o, III, do Código Civil, inscreva-se esta decisão no Registro Civil 

e publique-se imediatamente publicada na rede mundial de computadores, 

no sítio do E. TJMT e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local por 1 

(uma) vez e na imprensa local e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Após certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Poxoréu/MT, 16 de janeiro de 2017. Myrian Pavan Schenkel - Juíza de 

Direito Eu, JUSCINETE SOUZA REIS, digitei.

 Poxoréu - MT, 1 de fevereiro de 2017.

Rosely Lopesde Araújo Gestor Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 361 Nr: 179-28.1995.811.0033

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

 PARTE AUTORA: BB. FINANCEIRA S.A -CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVEST.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA ANUNCIAÇÃO COUTINHO, ELMIRO 

ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO KENJI RIBEIRO - 

OAB:110427/SP

 Autos nº 179-28.19995.811.0033 – Cód. 361

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela autora à fl. 132, pelo prazo ali consignado.

Decorrido o prazo intime-a para requerer o que de direito, no prazo de 05 
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(cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 01 de dezembro de 2016.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50325 Nr: 2169-58.2012.811.0033

 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): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCYS RICARDO MENEGON 

- OAB:13640-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicialmente formulado 

por BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, em face de 

ABATEDOURO TRÊS IRMÃOS LTDA – ME na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.De outro norte, reconheço o instituto do 

adimplemento substancial em favor da requerida ABATEDOURO TRÊS 

IRMÃOS LTDA – ME que deverá permanecer na posse do bem descrito na 

petição inicial, devendo eventual diferença do restante do contrato ser 

cobrada pela via ordinária.Condeno o autor ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, inclusive as de protesto 

ou notificação, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem 

como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São 

José do Rio Claro, 14 de novembro de 2016.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64347 Nr: 1319-62.2016.811.0033

 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: GILMAR DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N: 1319-62.2016.811.0033 (64347)Visto.(...).Com essas 

considerações, INDEFIRO os pedidos antecipados de consignação em 

pagamento das parcelas e a abtenção/exclusão do nome do autor dos 

cadastros de restrição ao crédito.2. A parte autora informou seu 

desinteresse na autocomposição (CPC, art. 334, §5º), portanto, deixo de 

designar data para realização de tentativa de conciliação ou mediação 

entre as partes. Na sequência, cite-se e intime-se a parte requerida para 

contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.Consigne no mandado 

a informação de que incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 

impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende 

produzir (CPC, art. 336). Advirta-o de que a ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pelo autor (CPC, art. 344).3. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Expeça-se o necessário.São José 

do Rio Claro, 28 de novembro de 2016.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32326 Nr: 512-81.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por 

GILBERTO CARLOS DA SILVA em desfavor de ESTADO DO MATO 

GROSSO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de condenar o requerido ao pagamento a título de danos morais 

os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC, com aplicação de juros de mora de 

1% (um por cento) a partir da ocorrência do fato danoso. Via de 

consequência, pela sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 

15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, 

atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.São José 

do Rio Claro – MT, 14 de novembro de 2016.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15214 Nr: 349-14.2006.811.0033

 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: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A PIRES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LEANDRO MARTINS 

ROSADA - OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ELISE H.B. ALVES - 

OAB:4679/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicialmente formulado 

pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO em face de J. A. PIRES DE 

SOUZA (RELOJOARIA OMEGA), confirmando os efeitos da tutela, para o 

fim de DECLARAR extinto o crédito da requerida, ante a ocorrência da 

prescrição e DETERMINAR o cancelamento definitivo do protesto, Na forma 

do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, 

com resolução do mérito. Condeno o requerido ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, inclusive as de protesto 

ou notificação, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem 

como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.Expeça-se ofício ao Cartório de Protesto desta Comarca para o 

devido cancelamento.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro, 14 de novembro de 2016.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25338 Nr: 2570-62.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMEIRE MARIA SILVA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM BANDA LARGA, COMPANHIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:13413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYRIANE SILVESTRE DOS 

SANTOS - OAB:12970/MS

 Autos nº 2570-62.2009.811.0033 – Cód. 25338

Vistos.

Trata-se de AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS promovida por 

LUCIMEIRE MARIA SILVA MARIANO em face de TIM BANDA LARGA 

COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES.

À fl. 74 a parte autora requereu a desistência da ação com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimada, a requerida deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestar sobre o pedido retro citado, importando, portanto, a 

homologação do presente pedido de desistência, ante sua aceitação 

tácita.
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 Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários, com 

fundamento no artigo 90 do Código de Processo Civil, os quais mantenho 

suspensas sua cobrança, eis que defiro à requerente os benefícios da 

assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 28 de setembro de 2016.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67241 Nr: 2972-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBYFOL - UBY AGROQUIMICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripar Comércio e Representação de 

Defensivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS REZENDE DE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188.846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria advogado da parte autora a efetuar o pagamento 

da diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, conforme segue: 

"DILIGENCIA COMPLEMENTAR DEVIDA: Cabe asseverar que a diligência 

inicialmente depositada para cumprimento do ato (R$ 450,00) não se 

mostrou suficiente à diligência realizada, pois para cumprimento integral do 

ato foram realizadas 3 diligencias em dias distintos, sendo que para tanto 

percorreu-se um total de 480 km. Assim, conforme Portaria n.º 

035/2013-DF desta Comarca, ciente de que as diligências a serem 

realizadas na zona rural foram fixadas em R$ 2,50 o quilometro rodado, 

resta devido em favor deste meirinho a complementação de R$ 750,00 (R$ 

2,50 x 480km= R$ 1200,00 – os R$ 450,00 já depositados). Desta forma, 

ANTES MESMO DE DEVOLVER A PRESENTE MISSIVA, requeiro à Vossa 

Excelência que promova, desde já, a intimação da parte interessada 

fixando-lhe prazo para realização (e comprovação nos autos) do depósito 

complementar identificado (número do processo- 2972-02.2016.811.0033 

– Cód. 67241) referente ao complemento retro indicado (R$ 750,00), 

indicando para tanto os dados bancários correspondentes e, assim que 

houver cumprimento, que a quantia correspondente seja 

repassada/transferida a este meirinho.

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, identificados com o código do processo 

juntando o comprovante original do pagamento nos autos, mediante 

petição, nos termos do artigo da CNGC."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30511 Nr: 1266-57.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO PEDRO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos, etc.

 Intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir 

na instrução, no prazo de 5 (cinco) dias, justificando a pertinência e 

necessidade e, após, voltem conclusos para prolação do despacho 

saneador.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63920 Nr: 1104-86.2016.811.0033

 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: ELISANGELA MATOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECER DO REEXAME - MÉRITO - 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM 

URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NOVOS PADRÕES DE 

VENCIMENTO - LEIS ESTADUAIS nº15.303/2004 e 15.961/2005 - PERDAS 

REMUNERATÓRIAS - NÃO COMPROVADAS - REAJUSTE DE 10% DO 

DECRETO 36.829/95 - INDEVIDO - ALTERAÇÃO DOS PADRÕES DE 

VENCIMENTOS - INGRESSO POSTERIOR NO SERVIÇO PÚBLICO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não se conhece do reexame necessário 

quando ausentes uma das hipóteses do art. 475, do CPC, ou, não se 

tratando de sentença ilíquida, nos moldes da Súmula 490, do STJ. 

Comprovado que, nos meses de novembro de 1993 e abril de 1994, 

quando da conversão da remuneração em URV, o servidor ainda não era 

ocupante de cargo público junto à Administração estadual, somente vindo 

a pertencer ao quadro de servidores efetivos do IMA em 01/10/1998, não 

se há que falar em perda remuneratória. O efetivo pagamento das 

diferenças decorrentes da conversão em URV, acaso existentes, deve ter 

como marco temporal a edição das Leis Estaduais que reestruturaram as 

carreiras. Com o advento das Leis Estaduais nº15.303/2004 e 

15.961/2005, houve a reestruturação das carreiras dos profissionais do 

IMA, com a alteração dos padrões de vencimentos, de modo que, a partir 

de sua vigência, não há direito ao reajuste de 10%, sob pena de 

concessão de aumento indevido ao servidor, o qual, ademais, ingressou 

nos quadros da instituição após o advento daquelas leis e do Decreto 

nº36.829/95. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.11.069561-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 19/09/2013, publicação da súmula em 23/09/2013). Portanto, acolho a 

preliminar arguida. Diante do exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do Código de 

Processo Civil. Sem custas, face à gratuidade da justiça anteriormente 

deferida. P. R. I. C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67071 Nr: 2884-61.2016.811.0033

 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): M. BOBEK-ME, FABIANA BOBEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 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$ 400,00 

(QUATROCENTOS 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.: 63945 Nr: 1120-40.2016.811.0033

 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: MARIA CRISTINA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...) PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECER DO REEXAME - MÉRITO - 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM 

URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NOVOS PADRÕES DE 

VENCIMENTO - LEIS ESTADUAIS nº15.303/2004 e 15.961/2005 - PERDAS 

REMUNERATÓRIAS - NÃO COMPROVADAS - REAJUSTE DE 10% DO 

DECRETO 36.829/95 - INDEVIDO - ALTERAÇÃO DOS PADRÕES DE 

VENCIMENTOS - INGRESSO POSTERIOR NO SERVIÇO PÚBLICO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não se conhece do reexame necessário 

quando ausentes uma das hipóteses do art. 475, do CPC, ou, não se 

tratando de sentença ilíquida, nos moldes da Súmula 490, do STJ. 

Comprovado que, nos meses de novembro de 1993 e abril de 1994, 

quando da conversão da remuneração em URV, o servidor ainda não era 

ocupante de cargo público junto à Administração estadual, somente vindo 

a pertencer ao quadro de servidores efetivos do IMA em 01/10/1998, não 

se há que falar em perda remuneratória. O efetivo pagamento das 

diferenças decorrentes da conversão em URV, acaso existentes, deve ter 

como marco temporal a edição das Leis Estaduais que reestruturaram as 

carreiras. Com o advento das Leis Estaduais nº15.303/2004 e 

15.961/2005, houve a reestruturação das carreiras dos profissionais do 

IMA, com a alteração dos padrões de vencimentos, de modo que, a partir 

de sua vigência, não há direito ao reajuste de 10%, sob pena de 

concessão de aumento indevido ao servidor, o qual, ademais, ingressou 

nos quadros da instituição após o advento daquelas leis e do Decreto 

nº36.829/95. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.11.069561-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 19/09/2013, publicação da súmula em 23/09/2013). Portanto, acolho a 

preliminar arguida. Diante do exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do Código de 

Processo Civil. Sem custas, face à gratuidade da justiça anteriormente 

deferida. P. R. I. C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55810 Nr: 1444-98.2014.811.0033

 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: GEVALTE DE SOUZA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069/MT, GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CEZAR CAMPOS - 

OAB:28609

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Laudo Médico Pericial de fls.65/78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64509 Nr: 1422-69.2016.811.0033

 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: PAULO MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPR BRASIL - IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RODRIGUES FONTELLI - 

OAB:8188

 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.: 65764 Nr: 2160-57.2016.811.0033

 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 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE SOUZA BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 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$ 400,00 

(QUATROCENTOS 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.: 23189 Nr: 432-25.2009.811.0033

 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: LOURDES ELIAS RHEINHEIMER

 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:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Laudo Médico Pericial de fls.79/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57989 Nr: 117-84.2015.811.0033

 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: ADELMO PEDROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Laudo Médico Pericial de fls.115/127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66229 Nr: 2439-43.2016.811.0033

 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 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR VALMOR DA SILVA MILLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 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$ 400,00 

(QUATROCENTOS REAIS). OUTROSSIM, INFORMO QUE O VALOR 

MENCIONADO DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE Nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 337 de 433



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.: 63850 Nr: 1064-07.2016.811.0033

 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): KELY FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 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$ 400,00 

(QUATROCENTOS 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.: 51312 Nr: 441-45.2013.811.0033

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA, MILTON MASSATO 

SAITO, DAMASIA FIGUEIREDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 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$ 60,00 

(SESSENTA 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.: 53202 Nr: 2659-46.2013.811.0033

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

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUNTER WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, VINÍCIUS PEREIRA MULLER - OAB:18.308

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54558 Nr: 406-51.2014.811.0033

 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: AUTO POSTO JP LTDA, SUELMEI CAMPOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada 

por AUTO POSTO JP LTDA em desfavor de REDE CEMAT S/A, ambos já 

qualificados nos autos.

Recebido o pedido inicial, determinou-se a citação da requerida. Antes do 

cumprimento do ato, no entanto, a autora informou a desistência da ação e 

pugnou pela extinção do processo sem resolução de mérito.

É o breve relato. Decido.

Considerando que o réu não foi citado, é dispensável sua anuência 

acerca da desistência da ação, conforme dispõe o art. 485, § 6º, do 

NCPC, a contrario sensu.

 Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela autora e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC.

Custas pela requerente.

P.R.I.

Cumpra-se. Com o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57486 Nr: 2649-65.2014.811.0033

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

 PARTE AUTORA: COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENCIA GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELI DOS SANTOS SALGADO - 

OAB:11.232

 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$ 175,00 

(CENTO E SETENTA E CINCO 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 das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30496 Nr: 1251-88.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, ARI PAULO 

GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/O, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5.688/MT, JULIANO PIVA 

- OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA CORADI BRAGA - 

OAB:14.243/MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Sorriso/MT, na Terceira Vara Cível, no dia 

25/04/2017 às 09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63947 Nr: 1122-10.2016.811.0033

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARIA ARANTES DO PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECER DO REEXAME - MÉRITO - 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM 

URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NOVOS PADRÕES DE 

VENCIMENTO - LEIS ESTADUAIS nº15.303/2004 e 15.961/2005 - PERDAS 

REMUNERATÓRIAS - NÃO COMPROVADAS - REAJUSTE DE 10% DO 

DECRETO 36.829/95 - INDEVIDO - ALTERAÇÃO DOS PADRÕES DE 

VENCIMENTOS - INGRESSO POSTERIOR NO SERVIÇO PÚBLICO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não se conhece do reexame necessário 

quando ausentes uma das hipóteses do art. 475, do CPC, ou, não se 

tratando de sentença ilíquida, nos moldes da Súmula 490, do STJ. 

Comprovado que, nos meses de novembro de 1993 e abril de 1994, 

quando da conversão da remuneração em URV, o servidor ainda não era 

ocupante de cargo público junto à Administração estadual, somente vindo 

a pertencer ao quadro de servidores efetivos do IMA em 01/10/1998, não 

se há que falar em perda remuneratória. O efetivo pagamento das 

diferenças decorrentes da conversão em URV, acaso existentes, deve ter 

como marco temporal a edição das Leis Estaduais que reestruturaram as 

carreiras. Com o advento das Leis Estaduais nº15.303/2004 e 

15.961/2005, houve a reestruturação das carreiras dos profissionais do 

IMA, com a alteração dos padrões de vencimentos, de modo que, a partir 

de sua vigência, não há direito ao reajuste de 10%, sob pena de 

concessão de aumento indevido ao servidor, o qual, ademais, ingressou 

nos quadros da instituição após o advento daquelas leis e do Decreto 

nº36.829/95. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.11.069561-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 19/09/2013, publicação da súmula em 23/09/2013). Portanto, acolho a 

preliminar arguida. Diante do exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do Código de 

Processo Civil. Sem custas, face à gratuidade da justiça anteriormente 

deferida. P. R. I. C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51447 Nr: 607-77.2013.811.0033

 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: PEDRO DE SOUZA VASCONCELOS, DURVALINA 

GERICO VASCONCELOS

 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:

 Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação, e o faço 

para reconhecer o excesso de execução pela inclusão indevida do 13º 

salário do ano de 2015, pela especificação de parcela final do benefício 

equivocada, pela execução do valor correspondente à multa diária 

aplicada na sentença, que ora revogo, bem como pela incidência de 

correção monetária em desacordo com a legislação vigente. Reconheço, 

por outro lado, o equívoco da parcela final nos cálculos do INSS, conforme 

apontado pelos impugnados, em razão da ausência de comprovação de 

pagamento das parcelas anteriores a maio de 2015.Condeno os 

impugnados ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, 

que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Todavia, 

considerando que ambos são beneficiários da gratuidade da justiça, resta 

suspensa a exigibilidade do pagamento dessa verba.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.No intuito de agilizar o processo de execução, 

aporto novo cálculo nos termos desta sentença, determinando a intimação 

das partes para manifestação no prazo de dez dias.Após, certificado o 

trânsito em julgado desta sentença, e caso não haja impugnação aos 

cálculos ora apresentados, expeça-se o necessário para requisição do 

pagamento pelo órgão competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64869 Nr: 1601-03.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): DIOGO MARQUES PADILHA DA SILVA, 

DERVANDINA RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por SICREDI OURO VERDE - MT 

em face de DIOGO MARQUES PADILHA DA SILVA e DERVANDINA 

RODRIGUES DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

 Após o trâmite regular do processo, as partes noticiaram, às fls. 89/91, a 

composição amigável, pugnando pela homologação do acordo.

 É o relato. Decido.

Conforme se observa, as partes transigiram, pondo fim ao litígio.

Assim, e por não vislumbrar qualquer óbice ao acordo, HOMOLOGO-O, 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67964 Nr: 3381-75.2016.811.0033

 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): KELLI FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE 

CAMPOS, MERCEARIA TRIUNFO LTDA, ALESANDRA BARBOSA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 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$ 400,00 

(QUATROCENTOS 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.: 67996 Nr: 3393-89.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandrre Pizzolato, SILVANE BORTOLUZZI 

PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SALVI - OAB:40989

 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$ 400,00 

(QUATROCENTOS 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67998 Nr: 3394-74.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIO LAUTENSCHLAGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170B/MT

 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.: 66748 Nr: 2715-74.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): VENTUROSA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

EPP, JOAO CARLOS SEHN, JUSCILANDI CABRAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 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$ 400,00 

(QUATROCENTOS 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.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 006/2017- DF

O Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz Substituto e Diretor do Foro 

desta Unidade Judiciária da Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais...

Considerando que a Sra. RITA SCARPARI SULEK, CPF 830.737.011-68, foi 

nomeada através do Ato n. 185/2017-DRH, datado de 17/1/2017, para 

exercer efetivamente o cargo de Agente da Infância e Juventude-PTJ, 

nesta Comarca,

 R E S O L V E:

 LOTAR a servidora RITA SCARPARI SULEK, CPF 830.737.011-68, no 

Centro de Apoio Profissional da Comarca de Vila Rica, para exercer 

efetivamente o cargo de Agente da Infância e Juventude - PTJ, a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Vila Rica, 6 de fevereiro de 2017.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 005/2017- DF

O Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz Substituto e Diretor do Foro 

desta Unidade Judiciária da Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a designação do Magistrado para jurisdicionar na 2ª Vara 

da Comarca de Vila Rica, através da Portaria 759/2016-PRES.

 RESOLVE:

Nomear a Belª LUZIA ANTONIO PEREIRA, portadora do RG n. 738.202 

SSP/MT e do CPF n° 487.952.831.-53, residente nesta cidade de Vila Rica, 

para exercer o cargo de Assessora de Gabinete II da Segunda Secretaria 

desta unidade Judiciária de Vila Rica, com efeitos a partir da data da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Vila Rica, 3 de fevereiro de 2017.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20631 Nr: 887-05.2010.811.0049

 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: BANCO BRADESCO S/A, KLEBER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER DA SILVA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, MARILIA 

CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE 

SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40075 Nr: 2234-39.2011.811.0049

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES DA MOTA SOARES - 

OAB:4781-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40049 Nr: 2208-41.2011.811.0049

 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: ELSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES FORTUNATO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 
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OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53880 Nr: 982-25.2016.811.0049

 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: LEDOIR SCHUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar, no prazo 

de dez dias, acerca da contestação e documentos apresentados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53327 Nr: 695-62.2016.811.0049

 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: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA GERANA LTDA ME, SILAS 

PEREIRA SILVA, ROSELI DA SILVA ARCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo legal, 

recolher a diligência do Oficial de Justiça nos termos da portaria nº. 

015/2016- DF, no valor correspondente a R$ 67, 11 (sessenta e sete reais 

e onze centavos) para o cumprimento do mandado de citação dos 

requeridos. 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 Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 15259 Nr: 246-85.2008.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTEIR GOMES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DE PAULA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CRISTIANO GOMES - 

OAB:3.331/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo legal, 

recolher a diligência do Oficial de Justiça nos termos da portaria nº. 

015/2016- DF, no valor correspondente a R$ 22,34 (vinte e dois reais e 

trinta e quatro centavos) para o caso de diligência urbana e suburbana, ou 

R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) por Quilômetro a ser 

percorrido, em caso de diligência rural, observando que em caso de 

diligência em outro Município, deverá ser acrescido ao valor, uma diária, 

correspondente a R$ 89,35 (oitenta e nove reais e trinta e cinco 

centavos); 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 das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42305 Nr: 1-30.2112.811.0049

 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: VALDEMAR SEHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZANCANARO - 

OAB:8739-A

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22196 Nr: 2454-71.2010.811.0049

 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: DURVALINO BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47135 Nr: 1097-17.2014.811.0049

 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: JULIA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11402/GO, PATRÍCIA SILVA DE BARROS - OAB:40.536/GO, 

WELITON FERREIRA DO NASCIMENTO - OAB:38.748-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52226 Nr: 128-31.2016.811.0049

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBERLEY GOMES DE REZENDE - 

OAB:14288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54909 Nr: 1415-29.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZENILDES ALVES AGUIAR, ROZANGELA 

CEZÁRIO CORREA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo legal, 

recolher a diligência do Oficial de Justiça nos termos da portaria nº. 

015/2016- DF, no valor correspondente a R$ 22,34 (vinte e dois reais e 

trinta e quatro centavos) para o caso de diligência urbana e suburbana, ou 

R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) por Quilômetro a ser 

percorrido, em caso de diligência rural, observando que em caso de 

diligência em outro Município, deverá ser acrescido ao valor, uma diária, 

correspondente a R$ 89,35 (oitenta e nove reais e trinta e cinco 

centavos); 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 Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57273 Nr: 2645-09.2016.811.0049

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO COSTA LIMA, EVALDO COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo legal, 

recolher a diligência do Oficial de Justiça nos termos da portaria nº. 

015/2016- DF, no valor correspondente a R$ 847,00 (vinte e dois reais e 

trinta e quatro centavos) . 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 Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40042 Nr: 2201-49.2011.811.0049

 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: IONE MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41046 Nr: 633-61.2012.811.0049

 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: VALERIA LORENA HEINZE JAGNOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50251 Nr: 971-30.2015.811.0049

 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: SAMUEL PINTO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES 

- OAB:18120/MT, NIVALDO PEREIRA DA SILVA - OAB:17.795-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52275 Nr: 159-51.2016.811.0049

 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: VALDECIR COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:46338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53168 Nr: 622-90.2016.811.0049

 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: MARIA APARECIDA NEVES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53950 Nr: 1023-89.2016.811.0049

 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: PEDRO PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53958 Nr: 1030-81.2016.811.0049

 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: SEBASTIÃO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58066 Nr: 206-88.2017.811.0049

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIMAR LOPES DA COSTA, NIVEA MENEZES 

DA COSTA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O

 "...Fundamento e decido.O procedimento para restituição de coisas 

apreendidas está previsto no Código de Processo Penal, artigos 118 a 

124.Assim, conforme bem observado pelo Douto Promotor de Justiça 

atuante nesta comarca, a restituição de bens apreendidos em processo 

penal dar-se-á se observadas os seguintes requisitos:1.Prova da 

propriedade do bem pleiteado (CPP, artigo 120);2.O bem não deverá mais 

interessar ao processo (CPP, artigo 118);3.O bem não deve configurar 

instrumento do crime ou ter sido adquirido com proventos do crime (CPP, 

artigo 119, combinado com CP, artigo 91, inciso II).Nesse sentido, o 

entendimento do E.TJMT:[...] A restituição, ainda que apreciada pelo 

magistrado, deve atender aos mesmos pressupostos exigidos no seu 

exame pela autoridade policial: a) comprovação de propriedade; b) o bem 

não ser confiscável (art. 91, II, do CP); c) o bem não mais interessar ao 

inquérito policial ou à ação penal. [...] (TJMT. Ap 60760/2015, Dr. Jorge 

Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2016, 

Publicado no DJE 22/02/2016).A propriedade do bem pleiteado, assim 

como sua origem lícita, estão devidamente demonstradas nos autos, em 

especial pelo documento de fls. 37. Aduz o Parquet não haver mais 

interesse para a instrução a retenção do bem apreendido. Não estando 

configuradas as hipóteses de confisco, viável a restituição do numerário 

aos requerentes.Ex positis, defiro o requerimento formulado por Elimar 

Lopes da Costa e Nivea Menezes da Costa Lopes às fls. 33 e determino a 

restituição da quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) 

apreendida nos autos, consoante termo de apreensão de fls. 

19.Considerando a ausência de juntada de guia de depósito judicial, 

oficie-se à Autoridade Policial para que providencie a restituição do 

numerário, comprovando tal fato mediante a lavratura de termo de entrega 

e remessa para este juízo, ou junte aos autos a referida guia de 

depósito.Intime-se a parte requerente. Ciência ao MP.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 24252 Nr: 1268-76.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACÍFICO LEAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o pedido formulado pela parte autora às fls. 107/107-v e verificação 

no sistema APOLO, esclareço que a 2ª decisão interlocutória lançada em 

06.10.2016 (Vistos. Ante o despacho de fl. 28, defiro o requerimento de fl. 

30-verso, determinando a expedição de Carta Precatória para a Justiça 

Federal da cidade de Campo Grande/MS, nos moldes do documento de fl. 

24. Cumpra-se.), fora lançada equivocadamente ao presente feito, razão 

pela qual, determino, inicialmente a exclusão da mesma do sistema APOLO 

e, que se dê cumprimento à decisão exarada às fls. 104/105.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41043 Nr: 630-09.2012.811.0049

 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: JOÃO GOMES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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 Cod. Proc.: 41325 Nr: 930-68.2012.811.0049

 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: AGOSTINHO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41954 Nr: 1606-16.2012.811.0049

 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: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56227 Nr: 2128-04.2016.811.0049

 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: CARLOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Redibitória c/c Perdas e Danos Morais e Antecipação de 

Tutela interposta por Carlos Ribeiro em face de Motogarças Comércio e 

Participações Ltda., e Moto Honda da Amazônia Ltda., todos qualificados 

nos autos, objetivando-se, em síntese, primeiramente a concessão da 

medida liminar em tutela provisória para determinar que as requeridas 

procedam à imediata substituição da motocicleta por outra da mesma 

espécie, e, na real impossibilidade a devolução do numerário pago bem, 

sendo abatidas as parcelas que ainda irão vencer.

Pleiteia ainda, a confirmação da tutela de urgência provisória, a 

condenação das requeridas a pagarem indenização por danos morais e 

danos materiais.

Com a inicial juntou-se documentos, tendo o autor emendado a inicial, afim 

de comprovar sua situação de hipossuficiente.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Ponderando a alegação de pobreza e os documentos anexados, nos 

termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil, defiro a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, ressalvando a possibilidade de revisão.

No que concerne ao pedido liminar, conforme preceitua o art. 294 do 

NCPC, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência e evidência.

Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando 

houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

De outro norte, a tutela de evidência será concedida independentemente 

da comprovação do perigo ou do dano, desde que a inicial seja instruída 

com prova documental suficiente a demonstrar o direito invocado pelo 

autor, não sendo possível a oposição de prova capaz de gerar dúvida 

razoável aos fatos alegados.

Feita estas considerações e depois de detida análise dos autos, observo 

que os documentos colacionados à inicial demonstram-se nesse momento 

insuficientes para comprovar as situações fáticas expostas.

Neste sentido, postergo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, bem como, o pedido de inversão do ônus da prova, conforme Lei 

Consumeirista para o dia da audiência de conciliação, que designo para o 

dia 16 de fevereiro de 2017, às 15h00 (horário oficial de Mato Grosso).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40043 Nr: 2202-34.2011.811.0049

 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: MARIA AUXILIADORA VIEIRA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40493 Nr: 50-76.2012.811.0049

 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: CREUZA ARAÚJO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51730 Nr: 1763-81.2015.811.0049

 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: MARGARIDA VIEIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22219 Nr: 2477-17.2010.811.0049

 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: ANTONIO MILTON MATTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 24235 Nr: 1257-47.2011.811.0049

 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: DORALICE SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) a advogada da parte autora a se 

manifestar no prazo legal acerca do laudo juntado aos autos fls. 80/86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23908 Nr: 1079-98.2011.811.0049

 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: DARCI MENDES BARBOSA REIS

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora a se manifestar no 

prazo legal acerca da informação constante no verso das fls;. 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48032 Nr: 1806-52.2014.811.0049

 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: NATANAEL ARAUJO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41920 Nr: 1571-56.2012.811.0049

 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: DERCILIA LAURA SUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52210 Nr: 121-39.2016.811.0049

 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: ICBA, MEIRIMAR BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN SOUSA ELEUTÉRIO DE 

LUCENA - OAB:21.718-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) a advogada da parte autora a se 

manifestar no prazo legal acerca do laudo juntado aos autos fls. 71/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44578 Nr: 1532-25.2013.811.0049

 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: MARLENY QUEIROZ CORREA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11402/GO, JULIA DE OLIVEIRA SILVA - OAB:16170A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/07, impulsiono os 

presentes autos para intimação do advogado da parte autora a se 

manifestar quanto ao laudo pericial de fls. 98/125, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54069 Nr: 1084-47.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSI BRIGNONI ALGERI, CESAR LUIZ ALGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo legal, 

recolher a diligência do Oficial de Justiça nos termos da portaria nº. 

015/2016- DF, no valor correspondente a R$ 22,34 (vinte e dois reais e 

trinta e quatro centavos) para o caso de diligência urbana e suburbana, ou 

R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) por Quilômetro a ser 

percorrido, em caso de diligência rural, observando que em caso de 

diligência em outro Município, deverá ser acrescido ao valor, uma diária, 

correspondente a R$ 89,35 (oitenta e nove reais e trinta e cinco 

centavos); 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 
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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 Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57310 Nr: 2656-38.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASARO CORREIA FILHO, LASARO CORREIA 

FILHO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo legal, 

recolher a diligência do Oficial de Justiça nos termos da portaria nº. 

015/2016- DF, no valor correspondente a R$ 22,34 (vinte e dois reais e 

trinta e quatro centavos) para o caso de diligência urbana e suburbana, ou 

R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) por Quilômetro a ser 

percorrido, em caso de diligência rural, observando que em caso de 

diligência em outro Município, deverá ser acrescido ao valor, uma diária, 

correspondente a R$ 89,35 (oitenta e nove reais e trinta e cinco 

centavos); 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. )

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45351 Nr: 1747-38.2016.811.0035

 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): José Carlos Borges da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.: 45351Vistos, etc.(...).Assim, ante a purgação da mora via depósito 

judicial e com arrimo no art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei n. 911/69, bem 

como no princípio da continuidade dos contratos, REVOGO a medida 

liminar e determino a expedição de mandado para devolução do veículo ao 

réu no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária em caso de 

descumprimento.Considerando o depósito efetivado, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presumir-se a 

quitação integral do débito.Expeça-se o necessário.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42413 Nr: 576-46.2016.811.0035

 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): GILBERTO RIBEIRO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Intimem-se a defesa do acusado para se manifeste acerca do laudo 

definitivo juntado à ref. 113, bem como, querendo ratificar suas alegações 

finais no prazo de 48 horas.

Após, conclusos com urgência para sentença.

Às providências.

LENERN LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32006 Nr: 1824-86.2012.811.0035

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frontino Ferreira Dionisio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Diante do teor da petição de fls.41, noticiando o pagamento integral do 

débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 924, II, do CPC.

Determino que Expeça-se o respectivo alvará para levantamento do valor 

excedente em favor do executado.

Sem custas e honorários.

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

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 8143 Nr: 428-50.2007.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lacejânio de Castro Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Sapiecinske Krampe, Olivio Frick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fl.63: Defiro. Ante o trânsito e julgado da decisão de fls.467/468, bem 

como o teor do acordão de fls.357/359, ambas as decisões exaradas nos 

autos de Embargos à Execução Cód. N.9679, intime-se a depositária fiel 

Caramuru Alimentos S/A para a entrega em favor do Exequente da quantia 

de 1.730 (hum mil setecentos e trinta) sacas de grãos de soja.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ SUBSTITUTO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 8259 Nr: 523-80.2007.811.0035

 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: Júlia Parreira Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a autora não mais reside nesta cidade, IMPULSIONO o 

feito ao patrono para que decline seu atual paradeiro, visando dar 

cumprimento ao o item 2.13.3.3 da CNGC, haja vista a exedição de alvará 
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para levantamento de depósito bancário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30966 Nr: 925-88.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Pereira Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Diante do exposto, necessário se faz o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e por consequência julgo por sentença extinta a 

punibilidade do autor do fato, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 109, 

V, ambos do Código Penal.Arbitro os honorários ao advogado dativo 

nomeado às fls. 115 em R$800,00 (oitocentos reais). Expeça-se a 

respectiva certidão. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo e anotações de praxe.P.R.I.C.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14647 Nr: 680-14.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Caramori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hadan Felipe Porfirio - 

OAB:13715/MT

 Diante do exposto, necessário se faz o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e por consequência julgo por sentença extinta a 

punibilidade do autor do fato, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 109, 

V, ambos do Código Penal.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com 

as cautelas de estilo e anotações de praxe.P.R.I.C.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 8200 Nr: 466-62.2007.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandra Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 Diante do exposto, necessário se faz o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e por consequência julgo, por sentença, extinta a 

punibilidade da autora do fato, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 109, 

VI ambos do Código Penal.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com 

as cautelas de estilo e anotações de praxe.P.R.I.C.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31484 Nr: 1496-59.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adriano Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT

 Diante do exposto, necessário se faz o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e por consequência julgo por sentença extinta a 

punibilidade do autor do fato, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 109, 

VI, ambos do Código Penal.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com 

as cautelas de estilo e anotações de praxe.P.R.I.C.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11958 Nr: 791-66.2009.811.0035

 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

 Diante do exposto, necessário se faz o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e por consequência julgo, por sentença, extinta a 

punibilidade do autor do fato, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c e do 

artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de 

praxe.P.R.I.C.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30796 Nr: 728-36.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON MENDES VAZ DA SILVEIRA, ARI 

GRIEBELER JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 SENTENÇA.

Vistos, etc.

O Ministério Público Estadual denunciou Nelton Mendes Vaz da Silveira e 

Ari Griebeler Júnior como incurso no delito tipificado no artigo 306, da lei 

9.503/97.

De compulsar os autos, denota-se que o acusado Ari Griebeler Júnior 

cumpriu todas as condições impostas e aceitas no Termo de Audiência de 

fs. 102.

Dada vista dos autos ao Ministério Público, manifestou-se pela extinção da 

punibilidade, visto que ficou comprovado pelo acusado o cumprimento da 

proposta de fl. 102, e pelo aguardo no cumprimento da Carta Precatória 

que informará sobre o cumprimento das condições quanto ao acusado 

Nelton Mendes Vaz da Silva.

É o relatório. Decido.

A pretensão punitiva do Estado termina com o cumprimento da sanção 

imposta ao réu. Por isso, a Lei 9.099/95 no seu art. 89º, §5º, prevê a 

extinção da punibilidade, com a expiração do prazo para cumprimento da 

proposta aceita pelo acusado, sem revogação da mesma, neste período.

Com essas considerações, comprovado o cumprimento da proposta, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Ari Griebeler Júnior, em 

relação ao crime pelo qual foi denunciado, com fulcro no disposto art. 89, 

§5º da Lei 9.099/95.

Prossiga-se com o feito até que a Carta Precatória expedida para a 

Comarca de Campo Verde/MT forneça informações sobre o cumprimento 

das condições impostas ao réu Nelton Mendes da Silveira.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ SUBSTITUTO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31290 Nr: 1277-46.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Tadeu Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 .DISPOSITIVO.Desse modo, necessário se faz o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à suposta prática do crime 

previsto no artigo 21 do Dcreto-Lei nº 3.688/41, e a consequente a 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do autor do fato, nos termos do art. 107, IV e 

109, VI, ambos do Código Penal.Dou esta por publicada com a inserção no 

sistema informatizado APOLO.Após, cumpridas as formalidades legais ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se.Ciência o 
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Ministério Público.Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13966 Nr: 6-36.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 Diante do exposto, necessário se faz o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e por consequência julgo por sentença extinta a 

punibilidade do autor do fato, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 109, 

V, ambos do Código Penal.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com 

as cautelas de estilo e anotações de praxe.P.R.I.C.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12687 Nr: 1415-18.2009.811.0035

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lacerjanio de Castro Chaves ME, Lacerjanio de 

Castro Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O

 Vistos etc.

Expeça-se alvará eletrônico nesta data conforme decisão de fls.78.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Expeça-se o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ SUBSTITUTO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12583 Nr: 1342-46.2009.811.0035

 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: Dirceu José Godinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Bicca Machado - 

OAB:044096

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Diante do teor da petição de fls.386 e do comprovante de depósito de 

fls.387, noticiando o pagamento integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com base no art. 924, II, do CPC.

Intime-se a parte autora par que se manifeste nos termos da certidão de 

fls. 395 dos autos.

Custas se devidas pela executada.

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

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31542 Nr: 1553-77.2012.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet Girardello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcard Administradora de Cartões de Crédito 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Manoel Silva Bega - 

OAB:OAB/PR 38.266

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Diante do teor da petição de fls.157 e do comprovante de depósito de 

fls.158, noticiando o pagamento integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com base no art. 924, II, do CPC.

Determino que Expeça-se o respectivo alvará para levantamento da 

quantia depositada às fls.158 em favor do autor.

Custas se devidas pela executada.

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

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30592 Nr: 483-25.2012.811.0035

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Leasing S.A - Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki 

- OAB:122.626-SP

 Vistos etc.

Expeça-se alvará eletrônico conforme decisão de fls.136.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ SUBSTITUTO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9679 Nr: 457-66.2008.811.0035

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Sapiecinske Krampe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lacejânio de Castro Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposta por João Batista de 

Araújo e Silva e Anderson Oliveira de Souza em face de Suely Terezinha 

Krampe e Olivio Frick.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Dispõe o art. 524 do NCPC que o requerimento de execução deverá ser 

instruído com demonstrativo descriminalizado e atualizado do débito, bem 

como o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de 

correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos 

eventuais descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens 

passíveis de penhora, sempre que possível.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se os devedores, por meio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento dos valores exequendos, qual seja R$ 3.862,77 (três mil 

oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), à fl. 475, 

no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor 

atualizado da dívida e 10% a título de honorários advocatícios, a teor do 

que dispõe o art. 523 do NCPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 
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avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do NCPC transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias 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.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11971 Nr: 804-65.2009.811.0035

 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: Narzita Batista Queiroz Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Vistos etc.

Fl.524: Ante o trânsito e julgado da decisão de fls.520/521, Defiro a 

imissão na posse em favor da requerente com ordem de arrombamento e 

reforço policial, se necessário.

 Expeça-se o competente mandado.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ SUBSTITUTO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 6004 Nr: 34-77.2006.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdAeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ferreira Cajango - 

OAB:478-MT

 Vistos etc.

Fls.616/619: Defiro. Expeça-se mandado de penhora no rosto dos autos 

da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo 

n.1046-58.1988.811.0003, em tramite perante a 1º Vara Cível da comarca 

de Rondonópolis/MT, tendo como partes a executada Sônia Maria Vilela 

Balduíno, na condição de credora em desfavor do Espólio de Cezalpino 

Mendes Teixeira, no importe de R$ 50.510,42(cinquenta mil quinhentos e 

dez reais e quarenta e dois centavos).

 Nos termos do artigo 841, § 1º, do CPC, formalizada a penhora intime-se o 

executado do ato através de seu advogado.

Após, cumpridas as providências acima, intime-se o exequente para que 

se manifeste no prazo de 10 dias requerendo o que dê direito.

Às providências. Expeça-se o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ SUBSTITUTO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 31395 Nr: 928-32.2013.811.0092

 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): Marcos Antonio Rodrigues&Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante da certidão de fls. 47/48, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Alto Taquari - MT, 02 de fevereiro de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 30625 Nr: 91-74.2013.811.0092

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Briancini, CÉLIO CRISTIANO BRIANCINI, Zulmiel 

Barbosa Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Efetivada a notificação formal do requerido, na forma do art. 729 do 

Código de Processo Civil, o que a secretaria certificará, entreguem-se os 

autos ao autor, com ou sem resposta do requerido, independentemente de 

traslado, observadas as formalidades legais no tocante aos registros, 

anotações e baixas.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Alto Taquari – MT, 02 de fevereiro de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 31232 Nr: 753-38.2013.811.0092

 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): Ireny Tolentino Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante da certidão de fl. 46-v, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Alto Taquari - MT, 02 de fevereiro de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 30969 Nr: 473-67.2013.811.0092

 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. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geisiane Lopes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15.020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 46, para admissão da ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS E RCB PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, no polo 

ativo da lide, vez que apresentado nos autos novo Termo de Cessão de 

Crédito (fl. 47).

 Logo, conserte-se a capa dos autos e demais registros cartorários.

 Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, nos 

termos da decisão de fl. 45, no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se.

 Alto Taquari-MT, 02 de fevereiro de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 18588 Nr: 542-41.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélson Bento dos Santos, Claudio Petrônio 

Ramos, Marcos Aurélio Macedo de Brito, Flavio Rodriguês Faria Soares, 

Geovane da Silva Barbosa, Silvia Pereira dos Santos, Agamaildo Firmiano 

da Silva, Gildazio da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandre de Carvalho 

Oliveira - OAB:11.171/MS, Izaulino Povoa Junior - OAB:21508-GO, 

José Batista do Carmo Araújo - OAB:13.608-GO, Moisés Borges 

Rezende Júnior - OAB:5.374/MT, Ricardo Rodrigues Rosa - 

OAB:25.661 GO, Youssef Saya El Atyeh - OAB:26319-GO

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 992. Expeça-se a certidão solicitada pelo nobre 

advogado.

 Indefiro o pedido de encaminhamento da referida certidão por e-mail, visto 

que não há previsão legal para tal fim.

 Intime-se.

 Alto Taquari - MT, 03 de fevereiro de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 33172 Nr: 907-22.2014.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Barbosa Madureira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Condeno, portanto, o réu LUCIANO BARBOSA MADUREIRA a dois anos 

de reclusão, em regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, “c” do 

Código Penal, e ainda ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.DA SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa 

de liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Da mesma forma, o 

réu não é reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, 

a conduta social e a personalidade do condenado não obstam a 

concessão da benesse. Ademais, o art. 44 do CP determina que os 

motivos e as circunstâncias indiquem que a substituição da pena é medida 

suficiente. Entende este Juízo pela suficiência da pena restritiva de direito 

para o delito em questão. Portanto substituo a pena de reclusão por duas 

restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), sem prejuízo da pena de multa 

aplicada, que devem ser aplicadas pelo juiz das execuções 

penais.Remetam-se os autos ao contador para o cálculo da multa e das 

custas, intimando-se o acusado para o pagamento.Custas pelo 

réu.Declaro o perdimento da arma em favor da União, o que faço com 

base no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.Certificado que for o 

trânsito em julgado: comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao 

Cartório Distribuidor; expeça-se Guia de Execução; procedam às baixas e 

anotações de estilo, arquive-se em definitivo.Ciência ao Representante do 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 37049 Nr: 399-08.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOMdO, JMdC, OJB, NBDB, EBdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925, 

Moisés Borges Rezende Júnior - OAB:5.374, Vitor Musa 

Gonçalves - OAB:17.747, VITOR MUSA GONÇALVES - OAB:17747

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Solicite-se a devolução das cartas precatórias expedidas para oitiva das 

testemunhas de defesa da ré ELIETE BERALDO DE PIEIRI, 

independentemente de devolução.

 Cumpram-se as demais determinações contidas na audiência 

anteriormente realizada.

Expeça-se o necessário.

Alto Taquari, 3 de fevereiro de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 13387 Nr: 136-59.2005.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE RIO 

BRILHANTE-MS, Sementes Prezzotto Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Vara Única de Alto Taquari, 

Pedro Perachia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Derli Farias Souza - 

OAB:5.287/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Roberto Marangon - 

OAB:7371-B/MS

 Vistos etc.

Cumpra-se o ofício de fl. 210-v, oriundo do Juízo Deprecante, até ulterior 

deliberação.

 Intime-se.

 Alto Taquari - MT, 03 de fevereiro de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 40465 Nr: 211-78.2017.811.0092

 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, José da 

Cunha Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com 

supedâneo no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por falta de 

interesse de agir.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, com as 

baixas de estilo, arquive-se com as cautelas necessárias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Alto Taquari, 3 de fevereiro de 2017.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 40488 Nr: 216-03.2017.811.0092

 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: Coodetec - Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Schlatter Zaparoli
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

 Cite-se o requerido através de carta ou mandado monitório, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento, entregar a coisa 

pretendida, ou apresentar embargos, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa (art. 

701 do CPC).

Consigne-se na (o) carta/mandado que, efetuando o pagamento no prazo 

indicado, ficará a parte requerida isenta de custas processuais (art. 701, 

§ 1.º, do CPC).

Anote-se, ainda, que não sendo efetuado o pagamento, nem havendo 

oposição de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 

judicial, convertendo-se a(o) carta ou mandado monitório em mandado 

executivo (art. 701, § 2.º, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Taquari - MT, 03 de fevereiro de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito.

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Edital

PODER JUDICIÁRIO

Estado de Mato Grosso

Comarca de Apiacás

Diretoria do Foro

EDITAL N.° 01/2017 — DF

ANEXO ÚNICO

O Exmo Sr. Dr. Tibério de Lucena Batista, Juiz Substituto Diretor do Foro 

da Comarca de Apiacás, no Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e em cumprimento a determinação superior contida no 

Procedimento protocolizàdo sob o n.° CIA 0114621.42.2014.8.11.0000, 

considerando o disposto. no Provimento 19/2014/CM, de 02.7.2014, torna 

público, para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo 

com a finalidade de credenciar Pessoa Física nas áreas de Psicologia, 

cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa 

Física para atuar nas áreas de Psicologia, conforme o quadro do Anexo III.

1.2 A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 

responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

1.3 A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos 

servidores Raquel Brazil da Silva, matrícula 10927 e Bruna Franco Chesini, 

matrícula 260,97, sob a presidência do primeiro.

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO

2.1. O processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

a) divulgação do edital;

b) inscrição dos interessados;

c) análise da documentação e do currículo;

d) divulgação dos interessados habilitados;

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. As inscricOes deverdo ser realizadas no periodo de 13/02/2017 a 

24/02/2017, na Central de Administracdo do Forum da Comarca de 

Apiacds, localizado na Av. Dante Martins de Oliveira, no 1009 Bairro 

Centro — CEP: 78.595-000, - Telefone: (66) 3593-1501, horario de 

funcionamento das 12h as 19h, considerando-se como extempordnea e 

sem validade qualquer inscricao feita fora desse periodo.

3.1.1. Ndo havera cobranca de taxa de inscricao.

3.2. As informacOes prestadas na solicitacao de inscricao sera° inteira 

responsabilidades do candidato, dispondo a Comissao de Apoio ao 

Processo Seletivo para Credenciamento de profissionais, o direito de 

exclui-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto ( RG, CPF data 

de nascimento) bem como em virtude da aus~ncia de veracidade dos 

dados informados, sem prejuizo de eventual responsabilidade penal.

4. DOS REQUISITOS PARA 0 CREDENCIAMENTO

4.1. Sao requisitos para o credenciamento de PsicOlogos de que trata o 

Provimento 19/2014-CM:

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

II. Ser maior de vinte e urn (21) anos;

III. Nab possuir antecedentes criminais;

IV.Ser bacharel em Psicologia, por instituicao devidamente reconhecida 

pelo Ministerio da Educacdo, e corn registro no Conselho Regional de 

Psicologia ( CRP);

5. DA DOCUMENTACAO EXIGIDA

5.1 Os candidatos deverao protocolizar a documentacdo relacionada a 

seguir, ate no ato da inscricao, no protocolo geral da Comarca de Apiacds:

I. c6pia autenticada da Carteira de Identidade;

II. c6pia autenticada do Cadastro de Pessoa Fisica (CPF);

III. certidOes negativas criminais expedidas pela Justicas Estadual e 

Federal;

IV. cOpia autenticada do diploma de curso superior;

V. cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser 

apresentados para

cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital.

VI. certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

VII. atestado de sanidade física e mental;

VIII. declaração de parentesco;

IX. declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 

estabelecidas

neste provimento ;

X. duas fotografias 3x4 recentes.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo da Comarca de Apiacás do Estado de Mato Grosso, 

sendo a nota composta da seguinte forma:

6.1.1 O tempo de serviço público tem valor de 1 (um) ponto a cada ano de 

exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, é atribuídos 3 (três) pontos;

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor,na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 ( vinte e cinco 

centésimo) de ponto;

6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado 

aquele que tiver:

a) Maior Idade, nos termos do art. 27 parágrafo único, da Lei n° 

10.741/2003;

b) Maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto — Lei 3.689/41 código de processo Penal.

c) Maior nota referente ao tempo de experiência profissionakl, conforme 

dispõe o suitem 6,1,2;

d) Maior nota referente a formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 
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6.1.3 deste Edital.

6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

19/2014/CM.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos

termos do Provimento 19/2014/CM,

7.2. O processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos,

podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

8.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas

especificadas pelo Provimento 19/2014/CM, disponibilizados no Diário da 

Justiça Eletrônica

— MT n° 9.323, de 02/07/2014.

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente edital.

Apiacás/MT, 06 de Fevereiro de 2017

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50440 Nr: 965-78.2016.811.0084

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CdA-VÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação do advogado militante nesta 

Comarca Dionir Adriano Contreira, para comparecer no dia 23/02/2017, às 

09:30m para o sorteio dos jurados que irão compor as sessões ordinárias 

e extraordinárias deste ano de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34820 Nr: 373-15.2008.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Jesus Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 Ante ao exposto, constatada a ocorrência da prescrição retroativa, 

decreto a extinção da punibilidade do réu João de Jesus Santos, 

qualificado nos autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, 

inciso V e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, na forma do artigo 61 

do Código de Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito.Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a 

presente decisão aos órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, 

Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de 

onde proveio o respectivo procedimento inquisitorial), nos termos da 

CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Ciência ao 

M in i s té r i o  Púb l i co .Pub l i que -se .  Reg i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Apiacás, 02/02/2017.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45562 Nr: 271-17.2013.811.0084

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brandalise Empreendimentos Rurais Ltda, Juan Ricardo 

Brandalise

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Cordovez, José Roberto Cordovez, 

Rubens Maoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivea Maria Miglioli - 

OAB:8365

 Autos n°: 271-17.2013.811..È o relado do necessário.Primeiramente, 

defiro o pedido de carga dos autos formulado pelo INCRA, para que se 

manifeste no prazo de 20 dias, ademais, para o necessário deslinde do 

feito, entendo ser necessário o envio dos autos em apensos, sendo os 

autos de Código: 45452, 47799 e 45561, proceda-se à Secretaria o 

necessário para remessa dos autos.Sem prejuízo, considerando o pedido 

de fls. 572, proceda-se a Secretaria a alteração do patrono do requerente, 

alterando a capa dos autos, bem como procedendo às anotações 

necessárias no Sistema Apolo.Após, com a manifestação do INCRA, 

v o l t e m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s ,  p a r a  d e l i b e r a ç õ e s 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às Providências. 

Apiacás – MT, 03/02/2017.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49373 Nr: 294-55.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB, FCB, MIAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931/MT, DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionir Adriano Contrera - 

OAB:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a Intimação da parte autora, por 

intermédio de seu procurador, para que apresente em tempo hábil a 

impugnação à contestação.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1551 Nr: 6-86.1995.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneuar Comercio de Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José buzelle - OAB:2381B, 

Paulo Guilherme da Silva - OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o 

que entender de direito.

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 004/2017 - DF

O Dr. Luis Felipe Lara de Souza, MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum da 

Comarca de Arenápolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma do Provimento 16/2014-CM.

Torna Público a abertura de vaga para Assessor de Gabinete Voluntário e 
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Serviço Voluntário não remunerado ao Poder Judiciário do Fórum da 

Comarca de Arenápolis.

1. A inscrição no Serviço voluntário dar-se-á perante a Central de 

Administração do Foro da Comarca de Arenápolis, sito a Rua Presidente 

Costa e Silva n. 410, Bairro Vila Nova – CEP: 78.420.000, no período de 13 

de fevereiro a 31 de março de 2017, de segunda a sexta-feira, no horário 

de 13 às 18 horas.

2. No requerimento da inscrição o candidato deverá apresentar os 

seguintes documentos:

 I- cópia cédula de identidade;

II- cópia do comprovante do CPF;

III- 01 foto 3x4;

IV- Diploma ou outro documento hábil que comprove o grau de 

escolaridade;

V- Certidão negativa de antecedentes criminais expedidas pelas Justiças 

Federal e Estadual há, no máximo 30 dias.

3. O Serviço Voluntário é integrado por pessoas físicas que prestam 

serviço não remunerado ao Poder Judiciário mediante celebração de 

Termo de Adesão, não gera vinculo funcional ou qualquer obrigação de 

natureza ou qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou 

afim, possui objetivos cívicos, educacionais, culturais, científicos ou de 

assistência social e é considerado serviço público relevante.

4. Pode prestar serviço voluntário a pessoa física maior de dezoito anos e 

que pertença a pelo menos uma das seguintes categorias:

I – estudante ou graduado em Direito, Administração, Ciências Contábeis, 

Economia, Comunicação Social, Arquivologia, Biblioteconomia, Letras, 

Ciência da Computação, Medicina, Odontologia, Enfermagem, Nutrição, 

Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Engenharia, 

Arquitetura, ou em qualquer outra área de interesse do Tribunal;

II – membro da sociedade civil com atuação nas áreas de educação, 

cultura ou desporto.

5. O candidato será submetido à entrevista pessoal.

6. As informações prestadas na solicitação da inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, com exclusão do referido processo o 

candidato que prestar informações incorretas, bem como em virtude da 

ausência de veracidade dos dados informados.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente Edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, (Glória de 

Jesus P. Santana) Gestora Geral que digitei.

Arenápolis/MT, 06 de fevereiro de 2017.

 LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45349 Nr: 1163-66.2014.811.0026

 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: Nilzete Costa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Arenápolis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Costa Ribeiro 

Santos - OAB:MG 87.740-B, Jacira Salton Reis - OAB:7617

 Ante a não publicação via DJE/MT intimando a parte requerida à epoca da 

sentença, nos termos do art. 152, VI, CPC, IMPULSIONAM-SE os autos 

intimando o REQUERIDO via DJE/MT, por meio de seus procuradores 

legalmente constituídos, para ciência da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43413 Nr: 1610-88.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joadir Oliveira Alboês ou Joadil Oliveira Albues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hemerson Cesar 

Deszczynski - OAB:116988 SP, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT/10186/O

 Vistos etc.

1. Homologo o cálculo de pena apresentado às fls. 188/188-verso, tendo 

em vista a concordância do Ministério Público [fl. 190] e defesa técnica [fl. 

188-verso].

2. Designo audiência admonitória para o dia 22 (vinte e dois) de fevereiro 

de 2017, às 13h30min.

3. Cumpra a Secretaria COM URGÊNCIA as seguintes providências:

a) Encaminhe-se o cálculo de pena ao recuperando e requisite-se para 

que compareça na solenidade processual supradesignada.

b) Requisite-se ao Diretor da Cadeia Pública de Arenápolis/MT atestado de 

comportamento carcerário e relatório de possíveis dias de trabalho/estudo 

do recuperando, acaso existentes;

c) Cientifiquem-se os representantes do Ministério Público e intime-se o 

patrono do recuperando, via DJe, do inteiro teor da presente decisão.

POR MOTIVO DE CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL, SERVE A 

PRESENTE DE MANDADO/OFÍCIO.

Arenápolis, 6 de fevereiro de 2017.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56660 Nr: 258-56.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deciolândia Diesel LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Aparecida José de Brito (falecida)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do requerente, para no prazo de 05 dias, propiciar meios 

ou efetuar o pagamento no valor de R$ 1.888,00, referente a diligência do 

senhor OFICIAL DE JUSTIÇA, para o cumprimento do mandado. Tal 

importância, deverá ser depositada ou transferida (depósito/ transferência 

identificado com o número do processo), NA CONTA DA DIRETORIA DO 

FÓRUM DA COMARCA DE ARENÁPOLIS C/C Corrente nº 14.149-6, Ag. 

1318-8, Banco do Brasil S/A - Arenápolis/MT. FAVOR ENVIAR O 

COMPROVANTE DE DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52522 Nr: 865-06.2016.811.0026

 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): Claudemir Antonio Maierhofer, SUL PEÇAS 

TRANSPORTES E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do requerente, para no prazo de 05 dias, propiciar meios 

ou efetuar o pagamento no valor de R$ 14,00 (catorze reais), referente a 

diligência do senhor OFICIAL DE JUSTIÇA, para o cumprimento do 

mandado. Tal importância, deverá ser depositada ou transferida (depósito/ 

transferência identificado com o número do processo), NA CONTA DA 

DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE ARENÁPOLIS C/C Corrente nº 

14.149-6, Ag. 1318-8, Banco do Brasil S/A - Arenápolis/MT. FAVOR 

ENVIAR O COMPROVANTE DE DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52638 Nr: 920-54.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENNE JOAO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do requerente, para no prazo de 05 dias, propiciar meios 

ou efetuar o pagamento no valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais), 

referente a diligência do senhor OFICIAL DE JUSTIÇA, para o cumprimento 
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do mandado. Tal importância, deverá ser depositada ou transferida 

(depósito/ transferência identificado com o número do processo), NA 

CONTA DA DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE ARENÁPOLIS C/C 

Corrente nº 14.149-6, Ag. 1318-8, Banco do Brasil S/A - Arenápolis/MT. 

FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DE DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52653 Nr: 932-68.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiel Rodrigues dos Santos, Maria Edicelma 

Santos Rodrigues, Comercial de presentes Arenápolis LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do requerente, para no prazo de 05 dias, propiciar meios 

ou efetuar o pagamento no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais) , referente 

a diligência do senhor OFICIAL DE JUSTIÇA, para o cumprimento do 

mandado. Tal importância, deverá ser depositada ou transferida (depósito/ 

transferência identificado com o número do processo), NA CONTA DA 

DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE ARENÁPOLIS C/C Corrente nº 

14.149-6, Ag. 1318-8, Banco do Brasil S/A - Arenápolis/MT. FAVOR 

ENVIAR O COMPROVANTE DE DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52658 Nr: 935-23.2016.811.0026

 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 Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiel Rodrigues dos Santos, Edna Rodrigues 

dos Santos, Maria Edicelma Santos Rodrigues, Comercial de presentes 

Arenápolis LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do requerente, para no prazo de 05 dias, propiciar meios 

ou efetuar o pagamento no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais) , referente 

a diligência do senhor OFICIAL DE JUSTIÇA, para o cumprimento do 

mandado. Tal importância, deverá ser depositada ou transferida (depósito/ 

transferência identificado com o número do processo), NA CONTA DA 

DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE ARENÁPOLIS C/C Corrente nº 

14.149-6, Ag. 1318-8, Banco do Brasil S/A - Arenápolis/MT. FAVOR 

ENVIAR O COMPROVANTE DE DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52652 Nr: 931-83.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Pinto Junior, R. F. Filho-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do requerente, para no prazo de 05 dias, propiciar meios 

ou efetuar o pagamento no valor de R$ 14,00 (catorze reais), referente a 

diligência do senhor OFICIAL DE JUSTIÇA, para o cumprimento do 

mandado. Tal importância, deverá ser depositada ou transferida (depósito/ 

transferência identificado com o número do processo), NA CONTA DA 

DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE ARENÁPOLIS C/C Corrente nº 

14.149-6, Ag. 1318-8, Banco do Brasil S/A - Arenápolis/MT. FAVOR 

ENVIAR O COMPROVANTE DE DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52658 Nr: 935-23.2016.811.0026

 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 Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiel Rodrigues dos Santos, Edna Rodrigues 

dos Santos, Maria Edicelma Santos Rodrigues, Comercial de presentes 

Arenápolis LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do requerente, para no prazo de 05 dias, propiciar meios 

ou efetuar o complemento do pagamento no valor de R$ 7,00 (totalizando 

28 reais), referente a diligência do senhor OFICIAL DE JUSTIÇA, para o 

cumprimento do mandado. Tal importância, deverá ser depositada ou 

transferida (depósito/ transferência identificado com o número do 

processo), NA CONTA DA DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE 

ARENÁPOLIS C/C Corrente nº 14.149-6, Ag. 1318-8, Banco do Brasil S/A - 

Arenápolis/MT. FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DE 

DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52665 Nr: 940-45.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Róquia Barbosa Paranhos/Simone 

Roquia Borges Paranhos, Simone R.B. Paranhos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do requerente, para no prazo de 05 dias, propiciar meios 

ou efetuar o pagamento no valor de R$ 324,50 (trezentos e vinte e quatro 

reais e cinquenta centavos), referente a diligência do senhor OFICIAL DE 

JUSTIÇA, para o cumprimento do mandado. Tal importância, deverá ser 

depositada ou transferida (depósito/ transferência identificado com o 

número do processo), NA CONTA DA DIRETORIA DO FÓRUM DA 

COMARCA DE ARENÁPOLIS C/C Corrente nº 14.149-6, Ag. 1318-8, Banco 

do Brasil S/A - Arenápolis/MT. FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DE 

DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54559 Nr: 2371-17.2016.811.0026

 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 Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacilda Jesus Manoel, John Lennon de Souza 

Manuel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do requerente, para no prazo de 05 dias, propiciar meios 

ou efetuar o pagamento no valor de R$ 324,50 (trezentos e vinte e quatro 

reais e cinquenta centavos), referente a diligência do senhor OFICIAL DE 

JUSTIÇA, para o cumprimento do mandado. Tal importância, deverá ser 

depositada ou transferida (depósito/ transferência identificado com o 

número do processo), NA CONTA DA DIRETORIA DO FÓRUM DA 

COMARCA DE ARENÁPOLIS C/C Corrente nº 14.149-6, Ag. 1318-8, Banco 

do Brasil S/A - Arenápolis/MT. FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DE 

DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64387 Nr: 3744-91.2016.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVALINA MORAIS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Tanque Hasegawa Junior, Julio Cesar 

Antunes dos Santos, Luis Fernando Boss, Ricardo Fioretti de Camargo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LEMOS GIL - OAB:14933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.De plano, considerando que a requerente demonstrou, através 

de holerites, a sua hipossuficiência, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 95 do NCPC.Deixo de designar audiência 

preliminar de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, em virtude da 

ausência de instalação de CEJUSC na Comarca.(...) .Cite-se a parte 

requerida para que:a) No prazo de 15 (quinze dias) oferecer defesa, sob 

pena de revelia, consoante previsão do artigo 344 do CPC, ressalvadas as 

hipóteses do artigo 345 do mesmo diploma;Apresentada contestação no 

prazo acima, intime-se a parte autora a impugná-la no prazo de quinze 

dias (arts. 350 e 351 do CPC).Na sequência, intimem-se as partes a 

especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.Intime-se o menor EWANDRO 

EDUARDO MARQUES RAMOS, na pessoa do seu representante legal 

JUCIMAR MARQUES LIMA, por meio de carta com aviso de recebimento, a 

fim de que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste interesse em ingressar 

do polo ativo da presente ação.Após, conclusos para 

saneamento.Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59974 Nr: 539-54.2016.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA DE ARAUJO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...)Desta forma, intime-se a requerente, por sua advogada, para que 

traga aos autos comprovantes de que não possui condições de arcar com 

as custas do processo (holerites, contracheques, declarações de Imposto 

de Renda, declaração de empregador, registro em carteira, etc.), ou 

comprovante de recolhimento das custas, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção. Com a apresentação dos documentos ou o recolhimento 

das custas, voltem conclusos. Intimações e diligências necessárias."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62172 Nr: 2003-16.2016.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de alimentos e guarda ajuizada por Daiany Silva Costa 

em face de Carlos Centurião de Oliveira Junior.

Alega, em apertada síntese, que as alimentandas YASMIN COSTA DE 

OLIVEIRA e INGRID THAINÁ COSTA DE OLIVEIRA são filhas do 

demandado, conforme faz prova as certidões de nascimento acostadas à 

inicial, e que este não vem contribuindo com seu dever de sustento para a 

manutenção da prole.

 Aduz, ainda, que a requerente estava grávida quando da separação 

ocorrida, sendo que a menor recém-nascida sequer chegou a ser 

registrada com o nome do genitor. Pugna pela investigação de paternidade 

desta terceira criança.

Assim, por se tratar de obrigação ínsita à condição de genitor, advindo do 

pleno exercício do poder familiar, pugna pela fixação de alimentos e, 

liminarmente, a concessão de provisórios na quantia equivalente a um 

salário mínimo.

É o relato do essencial.

Processe-se o feito em segredo de justiça (artigo 189, II, do Novo Código 

de Processo Civil).

Recebo a petição inicial. Entretanto, deverá a procuradora da requerente 

corrigir o polo ativo, devendo constar as três menores como requerente e 

a genitora como representante.

Considerando a condição de hipossuficiente declarada, defiro a justiça 

gratuita.

Comprovada a paternidade em relação às meninas YASMIN COSTA DE 

OLIVEIRA e INGRID THAINÁ COSTA DE OLIVEIRA, o requerido/pai deve 

contribuir com o sustento de sua prole.

 Todavia, diante da cognição sumária e não exauriente que se revela 

neste momento, não havendo comprovação da real possibilidade 

financeira do requerido, o valor dos alimentos deve ser fixado com 

cautela.

 Dessa forma, à guisa de maiores elementos de cognição, partindo do 

pressuposto de que o alimentante aufere, pelo menos, um salário mínimo 

mensal (renda básica nacional), e tendo em vista o percentual há muito 

fixado pela jurisprudência, defiro em parte o pedido liminar e fixo os 

alimentos provisórios na quantia correspondente a 33% do salário mínimo, 

a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, diretamente à requerente, 

desde a citação, mediante depósito na conta corrente que deverá ser 

indicada pelo requerente, no prazo de cinco dias.

Para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento 

designo o dia 16 de março de 2017, às 18h00min, quando será apreciado 

o pedido de investigação de paternidade.

 Cite-se o requerido, para comparecer ao ato acompanhado de advogado 

e de suas testemunhas (artigo 8º da Lei 5.478/68), consignando-se que 

sua ausência importará em revelia e confissão (segunda parte do artigo 7º 

do citado diploma legal). Outrossim, na eventualidade de não-composição, 

poderá oferecer na referida audiência defesa oral ou escrita, podendo, 

ainda, produzir provas documentais, sob risco de preclusão. 

Considerando o teor da petição retro, determino que proceda-se à 

citação/intimação do requerido ainda neste final de semana (dias 04 e 05 

de fevereiro), no endereço indicado pela advogada na referida peça 

processual.

Intime-se o requerente para que compareça à audiência acima designada, 

acompanhado de suas testemunhas, cientificando-o que sua ausência 

importará em extinção e arquivamento do processo.

Nessa mesma solenidade, poderão ser ouvidas as testemunhas que 

acompanharem as partes e, à vista dos pontos controvertidos, 

passar-se-ão à apreciação de questões processuais porventura 

existentes e à deliberação acerca das provas que ainda se mostrem 

necessárias.

Intime-se a requerente, por seu procurador, para que indique a conta 

bancária para depósito dos alimentos, no prazo de cinco dias.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO.

Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58998 Nr: 6-95.2016.811.0088

 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): HEMERSON PEREIRA DA SILVA, ANGELICA 

DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-b

 Vistos etc.

Tratam-se de pedidos de autorização para estudo noturno, formulado pela 

ré ANGÉLICA DA SILVA SANTOS e, revogação de prisão preventiva 

formulado pelo acusado HEMERSON PEREIRA DA SILVA por meio de seu 

nobre defensor. Alega a defesa que não estão presentes os requisitos 

autorizadores da segregação cautelar do acusado Hemerson, bem como 

excesso de prazo para a formação da culpa, eis que se encontra preso 

desde 03/12/2015, sem que tenha se encerrado a instrução (ref. 127).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido formulado 

pela ré ANGÉLICA e contrariamente ao pedido formulado pelo acusado 

HEMERSON (ref. 129).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A princípio, passo a analisar o pedido formulado pela ré Angélica da Silva 

Santos.

Trata-se de pedido formulado pela ré Angélica da Silva Santos, no sentido 

de obter autorização para recolher-se mais tarde em sua residência, eis 

que encontra-se matriculada no 2º ano EJA do ensino médio, período 

noturno.

Instado a manifestar-se o Parquet opinou favoravelmente ao pedido, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 355 de 433



entanto, pugnou que a ré apresente bimestralmente declaração de 

frequência e aproveitamento do curso, a ser fornecida pela Escola 

Estadual Elídio Murcelli Filho.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que a ré apresentou declaração 

de matrícula para o 2º ano EJA do Ensino Médio, na "Escola Estadual Maria 

Luiza Nascimento".

Assim, inexistindo nos autos qualquer notícia acerca do descumprimento 

das medidas cautelares que lhe foram impostas por este juízo e, estando 

esta em busca de qualificar-se com os estudos, em consonância com o 

parecer ministerial, DEFIRO o pedido formulado por ANGÉLICA DA SILVA 

SANTOS, para autorizá-la a ausentar-se de residência de segunda a 

sexta-feira, durante o período letivo, das 18h30min às 22h30min, devendo 

o responsável pela direção da "Escola Estadual Elídio Murcelli Filho", 

informar bimestralmente este juízo, quanto a frequência da ré e seu 

aproveitamento nas aulas ministradas naquela instituição de ensino.

No mais, deverá a ré cumprir na integra as demais determinações 

constantes nas decisões de ref. 28 e 96, sob pena de revogação do 

benefício ora concedido.

 Passo a analisar o pedido formulado pelo acusado HEMERSON PEREIRA 

DA SILVA.

Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa do acusado, para a 

aferição de eventual excesso de prazo para findar a instrução criminal, 

devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso.

No caso em tela, o acusado está segregado desde o dia 03/12/2015, 

estando o presente feito aguardando da devolução de carta precatória 

expedida para oitiva de duas testemunhas, bem como na realização do 

interrogatório dos acusados.

Portanto, com fulcro no princípio da razoabilidade, entendo que eventual 

atraso para o encerramento da instrução, não configura, por si só, 

constrangimento ilegal que imponha a imediata soltura do acusado 

Hemerson, como entende a defesa, uma vez que os prazos para a 

instrução processual devem ser considerados de forma global, e não por 

mera elaboração aritmética isolada para cada ato processual.

Assim, o fato que impede a marcha processual não advém do Judiciário, 

vez que este Magistrado envidou todos os esforços necessários para dar 

celeridade ao feito, bem como determinou quando da designação da 

audiência de instrução, a expedição de carta precatória para eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.

Nesses termos, transcrevo precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

 HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CUSTÓDIA 

PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELAÇÃO 

INTERPOSTA – RETORNO DOS AUTOS PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA 

PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO CORRÉU – 

ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DA PACIENTE – NÃO 

OCORRÊNCIA – CONTRARRAZÕES APRESENTADAS – FEITO QUE 

APRESENTA REGULAR TRAMITAÇÃO – ASPECTOS JUDICIÁRIOS QUE 

NÃO INDICAM DESÍDIA JUDICIAL – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE –ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – 

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO 

INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A coação ilegal decorrente de 

excesso de prazo só pode ser reconhecida quando o atraso no 

andamento processual for injustificado; decorrer de diligências suscitadas 

exclusivamente pela atuação da acusação ou da inércia do Poder 

Judiciário; ou, ainda, de manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade, 

fatores estes não evidenciados no caso.Não há falar em ausência dos 

requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional 

quando a segregação cautelar está justificada no resguardo da ordem 

social, nos termos do art. 312 e 313 do CPP, em vista de fatores 

concretos, como no caso. (HC 169562/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 

01/02/2017)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO 

PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA 

– INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA APÓS A DECRETAÇÃO 

DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR – RATIFICAÇÃO DOS ATOS 

DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – 

FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO JÁ CHANCELADOS PELO TRIBUNAL 

EM JULGAMENTO DE WRIT ANTERIOR – EXCESSO DE PRAZO – NÃO 

CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE DIVERSAS CARTAS 

PRECATÓRIAS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 

52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM DENEGADA. 

Consoante entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, é 

possível a ratificação de atos decisórios editados por juiz absolutamente 

incompetente. O juiz competente, ao convalidar (ratificar) as decisões 

proferidas pelo magistrado incompetente, endossa tacitamente a 

fundamentação empregada por este, daí por que não há falar em 

infringência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 

O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser averiguado de 

acordo com as particularidades do caso concreto, porquanto a 

complexidade de determinadas ações penais ou a multiplicidade de 

testemunhas que residem em diferentes comarcas pode reclamar maior 

dilação do período instrutório. Nos termos da jurisprudência consolidada 

do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica 

superada a alegação de excesso de prazo. (HC 162342/2016, DES. 

PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

Assim, a demora que constitui constrangimento ilegal não é a que decorre 

da soma aritmética, mas a que se constate produzida por inércia ou 

retardamento injustificado e abusivo, o que inocorre na espécie.

 Quanto à alegação de que o acusado é primário, trabalhador e pessoa 

simples, é cediço que tais fatos, por si sós, não têm o condão de impedir a 

decretação e manutenção da medida constritiva de liberdade.

Aliás, sobre o assunto, note-se, que os tribunais pátrios têm decidido que:

“A primariedade e os bons antecedentes não impedem a decretação da 

prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a 

concessão da liberdade provisória”.(RJTJERGS 146/53, 50 – STJ: RSTJ 

73/84 – TACRSP: RJDTACRIM 9/190, 22/443 e 461).

A primariedade, portanto, não obsta a prisão provisória, ou mesmo a 

denegação de pedido de liberdade provisória ou de revogação de prisão.

Ademais, razão assiste ao Ministério Público quando alega estarem 

presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo 

Penal, eis que se trata de processo de alta complexidade, uma vez que é 

imputado ao acusado Hemerson vários crimes, com pluralidade de réus.

De mais a mais, as circunstâncias descritas na exordial, apontam para alto 

grau de reprovabilidade e periculosidade nas condutas atribuídas ao 

acusado. Com efeito, consta da inicial acusatória, que uma pessoa 

conhecida por "Neguinho" teria dito que adquiria entorpecentes da pessoa 

do denunciado Hemerson Pereira da Silva, vulgo “Laranjinha”. Consta 

ainda, que os policiais dirigiram-se até residência do denunciado e, 

durante as buscas no interior da residência, lograram êxito em localizar 

escondido no portal do banheiro, em um fundo falso entre a parede e o 

revestimento do forro, uma grande quantidade de substância 

entorpecente, tipo “pasta base de

cocaína” e “maconha” devidamente embaladas para a comercialização, 

encontraram ainda, o valor

de R$ 1.888,50 (um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta 

centavos) em notas de diversos

valores, bem como 01 (uma) balança de precisão usada para a pesagem 

da droga, além de 01 (um) revólver calibre 357, cano longo simples, marca 

Taurus.

Logo, as acusações que pairam em face do acusado são graves. As 

circunstâncias concretas de sua prisão demonstram a periculosidade em 

sua eventual liberdade. Por outro lado, o fato da prisão preventiva da outra 

acusada ter sido revogada não é motivo suficiente a embasar um decreto 

liberatório. Com efeito, como citado anteriormente, uma pessoa conhecida 

por "Neguinho" apontou o acusado Hemerson como seu fornecedor de 

substâncias entorpecentes, não fazendo menção à acusada Angélica. 

Desta sorte, depreende-se que existem duas situações fáticas diversas, 

as quais merecem, por isso mesmo, análises diferenciadas.

 Por consequência, tenho que o réu não reúne qualquer condição 

autorizadora para a concessão de prisão provisória domiciliar, prevista no 

artigo 318, do Código de Processo Penal, tampouco merece a benesse 

das medidas cautelares enumeradas no artigo 319, do mesmo Codex.

Por fim, em análise aos presentes autos, verifico que as razões que 

motivaram a decretação da custódia cautelar permanecem inalteradas, 

havendo, ainda, risco à garantia da ordem pública, motivo pelo qual 

entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado deve 

ser mantida.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido e revogação da prisão preventiva 

formulado pelo acusado HEMERSON PEREIRA DA SILVA.

SOLICITEM-SE INFORMAÇÕES ACERCA DAS CARTAS PRECATÓRIAS 

EXPEDIDAS PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS FALTANTES.

Com a devolução das missivas, venham os autos conclusos para novas 
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deliberações.

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Intimem-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64470 Nr: 23-97.2017.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dardanellos Indústria e Comércio de Madeiras Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pela 

parte. Cite-se e intime-se a parte requerida. Intime-se a parte 

autora.Tratando-se de relação de consumo e constatada hipossuficiência 

técnica do reclamante e plausibilidade de suas alegações, inverto o ônus 

da prova.(...) Deixo de designar audiência preliminar de conciliação, nos 

termos do artigo 334 do CPC, em virtude da ausência de instalação de 

CEJUSC na Comarca. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41028 Nr: 1422-74.2011.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDECI MARCOS ROSA DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALSANO JOSE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARIPUANÃ

VARA ÚNICA

Processo nº. 41028

Vistos,

Cumpra-se integralmente a decisão de fl.158, devendo ser expedido o 

mandado de penhora e avaliação dos semoventes pertencentes ao 

executado, tantos quantos bastem para satisfação do débito.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Aripuanã, 06 de Fevereiro de 2017.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63622 Nr: 3106-58.2016.811.0088

 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: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, considerando-se presentes os requisitos 

dispostos no artigo 300, do Código de Processo Civil, defiro a liminar 

vindicada.Oficie-se ao INCRA para que se abstenha de incluir o Município 

de Aripuanã/MT como inadimplente no sistema SIAFI ou outro rol de 

inadimplentes, em relação aos fatos ora discutidos. Quanto ao pedido 

liminar para que o INCRA ou a UNIÃO incluam o nome do requerido como 

diverso responsável pela inadimplência, entendo que deve ser analisado 

posteriormente à manifestação inserta no artigo 17, §7º, da Lei nº. 

8.429/92.Após as providências acima, notifique-se o requerido para 

oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com 

documentos e justificações, no prazo de quinze dias, nos termos do 

disposto no Art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92.Por fim, considerando que 

fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas 

habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes, nos termos do 

artigo 5º, §2º, da Lei 7.347/85, dê-se ciência da propositura da presente 

ação ao INCRA, ao Estado de Mato Grosso e à União. Ciência ao Ministério 

Público, para os fins do artigo 17, §4º, da Lei 8.429/92.Às providências. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64103 Nr: 3523-11.2016.811.0088

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R CAVALCANTE PRODUTOS ELETRONICOS 

EM GERAL M, VCA, SAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) DEFIRO EM PARTE, por todo o exposto, a tutela antecipada 

requerida em caráter antecedente, a fim de determinar o BLOQUEIO do 

montante de R$ 515,02 (quinhentos e quinze reais e dois centavos) nas 

contas informadas pela empresa requerida e discriminadas na 

inicial.Inverto o ônus da prova, com fundamento no art. 1º c/c art. 6, inciso 

VIII, ambos da Lei 8078/90, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor.Citem-se e intimem-se as partes requeridas, com as 

advertências legais, para que apresentem contestação no prazo de 

quinze dias. Intime-se a parte autora para aditar a petição inicial, no prazo 

de quinze dias, nos termos do artigo 303, §1º, I, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63711 Nr: 3181-97.2016.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE A. DE CARVALHO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE, ANTONIO JESUS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Deixo de designar audiência preliminar de conciliação, nos 

termos do artigo 334 do CPC, em virtude da ausência de instalação de 

CEJUSC na Comarca. (...) Cite-se a parte requerida para que:a) No prazo 

de 15 (quinze dias) oferecer defesa, sob pena de revelia, consoante 

previsão do artigo 344 do CPC, ressalvadas as hipóteses do artigo 345 do 

mesmo diploma;Apresentada contestação no prazo acima, intime-se a 

parte autora a impugná-la no prazo de quinze dias (arts. 350 e 351 do 

CPC).Na sequência, intimem-se as partes a especificar as provas que 

eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.Após, conclusos para saneamento.Intimações e 

diligências necessárias.Sirva-se a presente como mandado de 

citação/carta com aviso de recebimento/carta precatória e/ou ofício. 

Cumpra-se.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61458 Nr: 1419-10.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Jacinto Castilho, ADELINO FRANCISCO 

DOS SANTOS, CARLITO BENTO DE MENDONÇA, RENI JUNIOR IZE, 
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ISANGELA MARIA COELHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B, Welinton José Serpa Gil - OAB:4812/MT

 Vistos etc.,

 Trata-se de PEDIDO DE LIBERDADE interposto pela defesa, em razão da 

decretação da Prisão Preventiva, na data de 01/09/2016, em face ao 

acusado Carlito Bento de Mendonça e outros.

Pois bem.

Reiterando o acolhimento do parecer ministerial à ref.: 86 dos autos e 

corroborando os argumentos exarados na mencionada decisão, INDEFIRO 

aludido pedido, mantendo a decretação da prisão preventiva dos 

acusados, ante a ausência da alteração do quadro fático, que deu azo à 

decretação da custódia em questão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61458 Nr: 1419-10.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Jacinto Castilho, ADELINO FRANCISCO 

DOS SANTOS, CARLITO BENTO DE MENDONÇA, RENI JUNIOR IZE, 

ISANGELA MARIA COELHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B, Welinton José Serpa Gil - OAB:4812/MT

 Vistos etc.

Redesigno a audiência de instrução para a data de 21 de março de 2017 

às 14 horas, em razão da ocorrência de mutirão carcerário na data 

anteriormente designada para a realização daquela.

Intimem-se as partes, a defesa e as testemunhas.

Determino ademais, que seja oficializada a Secretaria de Estado de Justiça 

e Direitos Humanos deste Estado de Mato Grosso (SEJUDH), para que 

tome as providências adequadas no que tange ao recambiamento dos 

presos para participações em audiências, visando assim, evitar 

transtornos e prejuízos para justiça e para as partes.

Após, dê-se vista dos autos ao Representante do Ministério Público, para 

que proceda a manifestação, acerca ao pedido formulado pelos 

advogados dos acusados, no que tange a apuração do suposto crime de 

desobediência, ao menos em tese, perpetrado pelos agentes prisionais, da 

forma como consignada em ata de audiência à ref. 131 deste feito.

 Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como o necessário 

(mandado/carta/carta precatória/notificação e ofício).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54403 Nr: 1076-82.2014.811.0100

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HELIO ADRIANO MAROSTICA, ROGERIO MAROSTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA, 

CARANDÁ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS, FRANCISCO VILARO 

CARRASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16307, Marcelo Coelho - OAB:, Silvio César 

dos Santos - OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes do teor do despacho realizado no feito de código n.º 

21915, que homologou a data de 14 de fevereiro deste ano de 2017, para 

realização da perícia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51448 Nr: 986-45.2012.811.0100

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ADRIANO MARÓSTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA, 

CARANDÁ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAI DO MUNDO NOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIO TEIXEIRA COELHO - 

OAB:2070-A, Marcelo Coelho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes do teor do despacho realizado no feito de código n.º 

21915, que homologou a data de 14 de fevereiro deste ano de 2017, para 

realização da perícia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61871 Nr: 1641-75.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANDRE BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência de instrução designada para dia 09 de março de 2017, às 14:30 

horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53972 Nr: 799-66.2014.811.0100

 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: NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA! - 

OAB:15503-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arno Ostwald - OAB:, Rafael 

Gil Silva - OAB:

 Vistos etc...

Em atenção à certidão da secretaria de fls.36, verifico a existência de erro 

material na sentença de divórcio de fls. 30/30v, tendo em vista a omissão 

em relação ao nome das partes após o divórcio.

 Desta feita, retifico a referida sentença de ofício e mantenho o nome dos 

litigantes, levando em consideração que não houve alteração do nome civil 

das partes em decorrência do casamento.

Neste sentido a jurisprudência pátria já sinalizou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO. JULGAMENTO 

SIMULTÂNEO COM A AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE- 

OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 105, DO CPC/73 - CORREÇÃO. ERRO 

MATERIAL NA SENTENÇA - RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. - Tramitando a ação 

de manutenção de posse e a ação cautelar conexas, age com acerto o 

Juiz ao julgá-las simultaneamente, conforme determina o artigo 105, do 

CPC/73. - Havendo erro material na sentença, deve ser corrigido de ofício. 

(TJ-MG - AC: 10627100034818001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 26/07/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 09/08/2016)

 Expeça-se o competente mandado de averbação ao Cartório de Registro 

Civil de Bodoquena, Mato Grosso do Sul.

 Às providências.

Cumpra-se servindo o presente como mandado de averbação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50104 Nr: 1036-08.2011.811.0100

 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: HELIO ADRIANO MARÓSTICA, ROGÉRIO MAROSTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA, 

CARANDÁ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Cardoso de Carvalho 

Neto - OAB:16307-A-MT, ANTONINO MOURA BORGES - OAB:839, 

MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:5950-A, Silvio César dos 

Santos - OAB:B-7806
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria da Graça Alvez de 

Siqueira carvalho carrasco - OAB:162805, Pedro Gilmar Van Der 

Sand - OAB:4207/MT, Reinival Benedito Paiva - OAB:77009

 Vistos etc.

Intimem-se as partes do teor do despacho realizado no feito de código n.º 

21915, que homologou a data de 14 de fevereiro deste ano de 2017, para 

realização da perícia.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50100 Nr: 1032-68.2011.811.0100

 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: ESPOLIO DE JOSE ELIAS FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA, 

CARANDÁ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAI DO MUNDO NOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Coelho - OAB:, 

Pedro Gilmar Van Der Sand - OAB:4207/MT, Reineval Benedito 

Paiva - OAB:77009

 Vistos etc.

Intimem-se as partes do teor do despacho realizado no feito de código n.º 

21915, que homologou a data de 14 de fevereiro deste ano de 2017, para 

realização da perícia.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21916 Nr: 1200-75.2008.811.0100

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 

BRASNORTE, FETAGRI - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA 

AGRICULTURA DO ESTADO DE MT, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAI DO MUNDO NOVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR ROMANO BAGGIO, COMERCIAL PACO 

DE PNEUS LTDA, CARANDÁ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:4207/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes do teor do despacho realizado no feito de código n.º 

21915, que homologou a data de 14 de fevereiro deste ano de 2017, para 

realização da perícia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63173 Nr: 2411-68.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DE MAIRINQUE SÃO PAULO, MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO DO NASCIMENTO MUSSOLIM E 

OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Alexandrino 

Campos - OAB:OAB/SP 267.802, André de Paiva Pinto - 

OAB:OAB/MT 6220, Genésio dos Santos Filho - OAB:OAB/SP 254.527

 Intimação do réus, nas pessoas de seus advogados, para comparecerem 

a audiência de inquirição de testemunha designada para o dia 22 de março 

de 2017 às 14:00 horas, a ser realizada na sala de audiência do Fórum da 

Comarca de Brasnorte/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23363 Nr: 1068-81.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Vistos etc.

Em reapreciação, cumprida a fase do art. 422 do CPP, REDESIGNO 

audiência para o dia 29/03/2017, às 9h, para submissão do pronunciado a 

julgamento por seus pares.

 INTIMEM-SE o réu e o advogado nomeado, Dr. Rafael Gil Silva, assim como 

o Ministério Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessárias, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede da Câmara Municipal de Brasnorte. Devem ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do Magistrado Presidente do e. Tribunal do Júri.

 OFICIE-SE o Diretor da Cadeia Pública em que o réu se encontra recolhido 

para que providencie a escolta do réu para julgamento.

Reitero o DEFERIDO no item “b” do pedido de fls. 205. Proceda-se 

conforme pugnado.

REQUISITE-SE ainda do Poder Público Municipal o que for necessário e 

complementar ao regular desenvolvimento dos trabalhos.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo a cópia deste despacho como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23363 Nr: 1068-81.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Vistos etc.

Em reapreciação, cumprida a fase do art. 422 do CPP, REDESIGNO 

audiência para o dia 29/03/2017, às 9h, para submissão do pronunciado a 

julgamento por seus pares.

 INTIMEM-SE o réu e o advogado nomeado, Dr. Rafael Gil Silva, assim como 

o Ministério Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessárias, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede da Câmara Municipal de Brasnorte. Devem ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do Magistrado Presidente do e. Tribunal do Júri.

 OFICIE-SE o Diretor da Cadeia Pública em que o réu se encontra recolhido 

para que providencie a escolta do réu para julgamento.

Reitero o DEFERIDO no item “b” do pedido de fls. 205. Proceda-se 

conforme pugnado.

REQUISITE-SE ainda do Poder Público Municipal o que for necessário e 

complementar ao regular desenvolvimento dos trabalhos.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo a cópia deste despacho como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25320 Nr: 102-50.2011.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVALDO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/O

 Vistos.

Em reapreciação, cumprida a fase do art. 422 do CPP, REDESIGNO 

audiência para o dia 30/03/2017, às 09h, para submissão do pronunciado 

a julgamento por seus pares.

 INTIMEM-SE o réu e a advogada nomeada, Dra. Kelli Cristini Panas 

Helatczuk, assim como o Ministério Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessárias, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede da Câmara Municipal de Brasnorte. Devem ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

 OFICIE-SE o Diretor da Cadeia Pública em que o réu se encontra recolhido 

para que providencie a escolta do réu para julgamento.

REQUISITE-SE ainda do Poder Público Municipal o que for necessário e 

complementar ao regular desenvolvimento dos trabalhos.

I N T I M E M - S E  e  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/CARTA.

Às providências.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37028 Nr: 666-23.2016.811.0110

 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: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VILELA 

BORGES MELO - OAB:/SP 201.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da audiência de conciliação dia 05/04/2017, às 

15h30min, horário de MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36542 Nr: 394-29.2016.811.0110

 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: MARLON RODRIGO TEIXEIRA E QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da redesignação da audiência de Conciliação para o 

dia 05/04/2017, às 10h00min (horário do Mato Grosso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35546 Nr: 880-48.2015.811.0110

 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: MANOEL BORGES GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARCIA OLIVEIRA TAVARES 

GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB:/MT 16122-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB:/MT 16122-A

 Vistos em correição.

Recebo a inicial, uma vez que preenche os requisitos do art. 282 e não 

incidem as hipóteses do art. 295, ambos do Código de Processo Civil.

Nomeio inventariante o requerente, Manoel Borges Goulart, que prestará 

compromisso em 05 dias e declarações nos 20 dias subsequentes.

Citem-se, os interessados não representados, se for o caso, o Ministério 

Público e a Fazenda Pública, (art. 999, CPC), manifestando-se ela sobre os 

valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 

(vinte) dias (art. 1.002), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 1.008, do CPC), manifestando-se expressamente.

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 1.011, do CPC), 

digam, em 10 dias (art. 1.012, do CPC).

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 1.013, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis - MT, 11 de março de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33271 Nr: 848-77.2014.811.0110

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A T O O R D I N A T Ó R I O. Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como do Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC com autorização 

expressa pela Ordem de Serviço 01/2016, e tendo em vista a petição 

aportada nos autos pela Procuradorai Geral do Estado de MT, envio os 

autos para que seja intimada a parte exequente na pessoa de seu 

patrono, para informar os dados bancários para pagamento da divida em 

execução. Com a apresentação deste, os autos deverão ser enviados a 

Contadora Judicial para atualização da divida.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85203 Nr: 217-29.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Cartas Precatória com 

a finalidade de inquirição de testemunhas às Comarcas de Sorriso/MT e 

Sinop/MT, via malote digital, devendo o(a) advogado do(a) Denunciado 

acompanhar o andamento da deprecata naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93622 Nr: 140-49.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADECO SAÚDE S.A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 360 de 433



 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. ALEX PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

depósito IDENTIFICADO COM O NÚMERO DO CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE 

e CÓDIGO DOS AUTOS no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) na conta 

corrente n° 31280-0, agência 5911-0 do Banco do Brasil, em nome de 

Vara Única Comarca de Cláudia, bem como encaminhar o comprovante de 

depósito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80709 Nr: 1047-97.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE LEAL DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o 

efeito de CONDENAR o acusado FELIPE LEAL DE ARAÚJO como incurso 

na pena do artigo 155, “caput”, c.c art.14, inciso, ambos do Código Penal, 

razão pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, 

do Código Penal.(...) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 04 de 

fevereiro de 2017.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 86749 Nr: 965-61.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ LOPES DA SILVA, Cpf: 

03442624991, Rg: 1.399.972-4, Filiação: José Lopes da Silva e Margarida 

dos Santos Silva, data de nascimento: 12/03/1984, brasileiro(a), natural de 

Nova Canaã do Norte-MT, casado(a), funcionário público, Telefone (66) 

9968-5131. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO, acima qualificado, que se 

encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer a Audiência 

Admonitória a ser realizada no dia 04 de Abril de 2017, às 15:45 horas, no 

Fórum da Comarca de Cláudia - MT, sito à Avenida Gaspar Dutra, s/nº, 

Centro.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em face de José Lopes da Silva, pela prática 

do delito tipificado no Art. 155, parágrafo 1º, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal Brasileiro.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Defiro o pedido ministerial.2. Designo 

audiência admonitória para o dia 04 de abril de 2017, às 15:45 horas.3. 

Intime-se o reeducando por edital.4. Ciência ao Ministério Público.

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, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 01 de fevereiro de 2017

Thatiana dos Santos Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87838 Nr: 1423-78.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTO FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Sorriso/MT com a finalidade de Citação e demais atos, 

devendo para tanto, encaminhar a esta secretaria os comprovantes de 

pagamentos a fim de que os mesmos sejam juntados à carta precatória 

para envio e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80091 Nr: 395-80.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROTÉCNICA PAGLIARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SERRANORTE LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VOLKWEIS - 

OAB:12774/MT, MÁRCIA PAGLIARI - OAB:OAB/MT 12.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, CITE-SE no endereço indicado à fl. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80091 Nr: 395-80.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROTÉCNICA PAGLIARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SERRANORTE LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VOLKWEIS - 

OAB:12774/MT, MÁRCIA PAGLIARI - OAB:OAB/MT 12.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

depósito IDENTIFICADO COM O NÚMERO DO CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE 

e CÓDIGO DOS AUTOS no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta 

reais) na conta corrente n° 31280-0, agência 5911-0 do Banco do Brasil, 

em nome de Vara Única Comarca de Cláudia, bem como encaminhar o 

comprovante de depósito.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68441 Nr: 1149-05.2015.811.0105

 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: TCGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramadson Barbosa da Silva 

- OAB:OAB/MT 20.257-B

 Juntada aos autos a petição de endereço do reú, DETERMINO sua citação 

observando o disposto no art. Art. 695 do Código de Processo Penal, com 

vistas a comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o 

disposto no art. 694.

Designo audiência para o dia 23 de fevereiro de 2017, às 15h00min.

Cite-se o réu e intimem-se os autores a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência desta 

em extinção e arquivamento do processo e a daquele em confissão e 

revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o 
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faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das 

testemunhas e à prolação da sentença.

Ciência ao Ministério Público.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 68441 Nr: 1149-05.2015.811.0105

 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: TCGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramadson Barbosa da Silva 

- OAB:OAB/MT 20.257-B

 Ante o exposto:DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINANDO a 

proibição de praticar quaisquer atos que impliquem o desfazimento dos 

bens descritos na exordial.DEFIRO o pedido de bloqueio do bem móvel via 

RENAJUD, expedindo-se oficio para tanto.DEFIRO o arrolamento de bens, 

com base no disposto no artigo 381, inciso I, do CPC.CITE-SE o réu, afim 

de que apresente resposta, no que concerne a demanda de divórcio, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termo do artigo 335 do CPC.Cumpra-se. Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37929 Nr: 1605-62.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaías Aureliano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Bento Alves do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o exequente a se manifestar acerca dos 

documentos de fls. 30/33.

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. º 003/2017/DF

A Exma. DOUTORA LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, MM. Juíza de 

Direito e Diretora do Foro da Comarca de Dom Aquino, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os Edita 

n. 12/2016/DF e 014/2012/PRES, de 16 de junho de 2012, torna público O 

GABARITO DEFINITIVO e o RESULTADO FINAL dos aprovados no 

processo seletivo para recrutamento de estagiário nível superior em direito 

desta Comarca de Dom Aquino, realizado no dia 29 de janeiro de 2017, 

nas dependências do Fórum, com a ressalva de que a Comissão de Apoio 

ao Processo Seletivo, por unanimidade, decidiram por anularam as 

questões 08 e 26, devendo ser atribuídos 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 

referente à cada questão, a todos os candidatos.

GABARITO DEFINITIVO

1. C 2. A 3. B 4. A 5. B 6. D 7. D

8. NULA 9. C 10. C 11. D 12. C 13. A 14. B

15. C 16. D 17. A 18. A 19. C 20. A 21. A

22. C 23. B 24. D 25. B 26. NULA 27. D 28. C

29. A 30. D 31. C 32. B 33. B 34. C 35. A

36. B 37. D 38. D 39. C 40. C

 RESULTADO FINAL

Ordem Nome Acertos Nota Situação

1º. PATRÍCIA TELES DA SILVA 25 62,50 Aprovada

2º. MICHELE KAROLINA TEIXEIRA DA SILVA 24 60,00 Aprovada

3º. FERNANDA KELLER SANTOS DIAS 22 55,00 Aprovada (Cadastro 

Reserva)

4º. SUELLY CRISTINA SANTOS ALMEIDA 20 50,00 Aprovada (Cadastro 

Reserva)

A homologação do processo seletivo será realizada pelo presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail pela Divisão de 

Estágio Curricular da Coordenadoria de Recursos Humanos do TJ/MT, 

obedecendo à ordem de classificação e o número de vagas existentes, 

sendo, portanto, de responsabilidade do candidato informar qualquer 

alteração de dados por meio do e-mail: divisão.estagio@tjmt.jus.br.

 Os candidatos poderão interpor recurso no prazo de 02(dois) dias úteis a 

contar da publicação deste Edital, em conformidade com o item 8 do Edital 

n. 014/2012/PRES.

Publique-se. Fixe-se no átrio do Fórum.

Dom Aquino 03 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31224 Nr: 995-11.2012.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Maria de Sousa Abuchain, Banco do Brasil S/A, 

Renato Dias Coutinho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isabel Maria de Sousa Abuchain, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Visto,

Considerando o art. 485, §1º do NCPC, INTIME-SE a parte exequente para 

que em um prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito de 

acordo com o artigo 10 do Novo Código de Processo Civil de 2015, sob 

pena de arquivamento e extinção dos autos.

Por conseguinte, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 337/339.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino, 01 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 34909 Nr: 725-16.2014.811.0034

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LIANE GLÓRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Dom Aquino – MT, 02 de 

fevereiro de 2017.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 35267 Nr: 875-94.2014.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LUIZ DEITOS, KELIN REGINA 
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ALBERTON, Costa & Vieira LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Gonçalves - OAB:, 

Maria Rosa de Rezende Hoshika - OAB:12102, WILLIAN DIAS 

CAVERSAN - OAB:17543/MT

 Processo nº 875-94.2014.811.0034 (Código 35267)

VISTO,

Extrai-se que o requerimento de ref.: 53 está intrinsecamente associado 

ao prosseguimento desta execução, a qual encontra-se suspensa, haja 

vista o teor da sentença proferida nos autos de embargos em apenso.

Sendo assim, POSTERGO a análise do referido pedido para após o trânsito 

em julgado da decisão final proferida nos autos de embargos à execução, 

o qual encontra-se em segundo grau de jurisdição, pendente do 

julgamento de recurso interposto, razão porque RESTITUO estes autos à 

secretaria.

Às providências necessárias.

Dom Aquino/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32822 Nr: 1501-50.2013.811.0034

 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: TEREZA GRACINDO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria rural por idade 

à requerente TEREZA GRACINDO DE MEDEIROS como trabalhadora rural, 

no valor mensal de 01 (um) salário mínimo, nos termos do artigo 143 da Lei 

8.213/91, a partir da data da propositura da ação (22.11.2013), com a 

imediata implantação na folha de pagamento do requerido. Sobre as 

parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a 

partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo 

após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), em conformidade com a modulação dos efeitos da decisão 

proferida na ADI 4.357.Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, 

para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os 

dados necessários à implantação do benefício em favor da 

requerente:Nome da segurada: TEREZA GRACINDO MEDEIROS.Genitora: 

Antonia Ricardo de Medeiros.CPF nº 446.809.701-97.Endereço: Rua Sem 

Denominação, Entre Rios, Dom Aquino/MT.Pis/pasep: Não consta.Benefício 

Concedido: Aposentadoria Rural por idade.RMI - Renda mensal inicial: 01 

(um) salário mínimo.DIB - Data do início do Benefício: 22.11.2013.DIP – Data 

do início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação da presente 

sentença.Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.CONDENO 

ainda o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento 

dos honorários advocatícios, em favor da causídica da autora, o qual 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até o 

momento da prolação da sentença (art. 85, § 4º, inc. III, Novo Código de 

Processo Civil), isentando-o do pagamento das custas processuais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 36580 Nr: 1500-31.2014.811.0034

 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: MARIA ISABEL DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Eugenio de Almeida 

Aguiar - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Diante do exposto, ACOLHO os presentes declaratórios, para sanar a 

alegada omissão, fazendo constar o seguinte texto na sentença 

objurgada:“Por corolário, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), com fulcro no art. 85, § § 2º e 8º, do NCPC. Todavia, SUSPENDO a 

exigibilidade de sua cobrança, haja vista ser a parte requerente 

beneficiária da gratuidade de justiça”.No mais, MANTENHO incólume a 

sentença retro prolatada.P. R. I. Cumpra-se expedindo o necessário.Às 

providênciasDom Aquino/MT, 02 de fevereiro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 44161 Nr: 1751-78.2016.811.0034

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 Processo nº 1751-78.2016.811.0034 (Código 44161)

VISTO,

Trata-se de embargos à execução opostos por VALMIR ALVES DO 

NASCIMENTO, em face de IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., 

em que após indeferido o pedido de justiça gratuita por este juízo, os 

embargantes recolheram as custas devidas (ref.: 14).

Pois bem.

Acerca dos embargos do devedor, prevê a CNGC/MT, in verbis:

“6.16.1.5. Os embargos do devedor devem ser previamente distribuídos e 

preparados. Não sendo devida, porém, taxa judiciária, também deverão 

ser registrados, autuados, apensados aos autos principais e subirão à 

conclusão, após certidão de sua tempestividade”.

Destarte, CERTIFIQUE-SE a tempestividade dos presentes embargos, e, em 

seguida, APENSEM-OS à execução conexa, qual seja aquela de nº 

975-78.2016.811.0034 (Código 42654).

Quanto à preliminar de ilegitimidade da parte embargante para figurar no 

polo passivo da execução, entendo que não tal não merece ser analisa, 

sem, previamente, oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

Isto porque, o Código de Processo Civil, em seu art. 437, § 1º, consagra a 

bilateralidade processual, impondo ao magistrado, sempre que uma das 

partes alegar cláusula de defesa e apresentar documentos, seja intimada 

aquela contrária para se manifestar, sob pena de nulidade dos atos 

processuais praticados.

Assim sendo, a preliminar arguida será oportunamente analisada após a 

intimação da parte embargada para, querendo, no prazo legal, apresentar 

a devida impugnação.

Posto isso, RECEBO os presentes embargos para discussão SEM EFEITO 

SUSPENSIVO.

Por corolário, INTIME-SE o embargado para querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, inciso I, 

do NCPC.

Após, CONCLUSOS os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino/MT, 03 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 37442 Nr: 312-66.2015.811.0034

 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: GUMERCINO CUSTODIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE LOPES E BARBUDA - 
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OAB:26459

 Certifico que o resurso de apelação de ref. 46 foi protocolado 

tempestivamente. Outrossim, nos termos do Prov. 56/2007 CGJ-MT, intimo 

a parte autora para, no prrazo legal, apresente as contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 35905 Nr: 1200-69.2014.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Gregorio Neto, Danilo Augusto Gregório 

Mundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 “Visto. I – De inicio, tendo em vista o requerimento interposto pelo 

Ministério Público, REDESIGNO a presente audiência para o dia 23 de 

fevereiro de 2017 às 13h30min, oportunidade em que será procedida a 

inquirição da testemunha PM Sidney Ferreira da Silva, bem como, o 

interrogatório dos acusados. Assim, OFICIE-SE à Policia Militar para que 

informe a testemunha da data da audiência. Saem os presentes 

intimados.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 45450 Nr: 290-37.2017.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Florentino de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Bianchi - 

OAB:6641/MT

 Carta precatória nº 290-37.2017.811.0034 (Código 45450)

VISTO,

Atenta a finalidade do ato deprecado, DESIGNO a data de 23 de fevereiro 

de 2017, às 15h45min, para a inquirição da testemunha, conforme 

deprecado.

Ainda, DETERMINO seja intimado como requerido na missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias – 

partes e respectivos advogados.

Dê-se ciência ao Ministério Público e ao Advogado de defesa.

Intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 03 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 40691 Nr: 284-64.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MUTUM LANCHONETE E BAR LTDA. - ME, ANTONIO 

REGINALDO ROLDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA FERNANDES DA SILVA, MARIA 

LUIZA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413, Remi Cruz Borges - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Processo nº 284-64.2016.811.0034 (Código 40691)

VISTO,

DEFIRO parcialmente o pedido de ref.: 45.

Considerando que a executada veio a óbito em data de 27.06.2016 e, 

considerando que deixou uma única herdeira, a saber: a Sra. Patrícia 

Fernandes da Silva, aliado ao fato de que o inventário da extinta 

encontra-se tramitando de forma extrajudicial perante o Cartório do 2º 

Ofício desta Comarca, DETERMINO a citação do ESPÓLIO DE MARIA LUIZA 

SILVA FERNANDES, para, querendo, no prazo legal, efetue o pagamento 

da dívida, ou requeira, o que entender de direito.

Por outro lado, INDEFIRO, por ora, a efetivação da penhora do imóvel 

indicado, haja vista a necessidade de formalização da relação processual.

Não obstante, se, após citado, o ESPÓLIO executado manter-se inerte, 

possível a realização da constrição do bem imóvel, uma vez que tendo 

sido a dívida contraída pelo de cujus, a penhora deve ser realizada 

diretamente sobre os bens do acervo deixado pelo próprio.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 03 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 298 Nr: 7-83.1995.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneas Ferdinando Francisco Bello Junior, 

ENEAS FERDINANDO FRANCISCO BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Bataglin Coquemala 

de Sousa - OAB:5410, Otoni Cesar Coelho de Sousa - 

OAB:MS/5.400, Otoni Cesar Coelho de Souza - OAB:5400

 Processo nº 7-83.1995.811.0034 (Código 298)

VISTO,

Cuida-se de execução de titulo extrajudicial, em que o executado intimado 

para que indicasse bens passiveis de penhora sob pena de aplicação de 

multa, se manteve inerte no feito.

Deste modo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se a cerca do certificado às fls. 430, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino, 01 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 35413 Nr: 952-06.2014.811.0034

 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: Terezinha de Jesus Welter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação de ref. 74 foi protocolado 

tempestivamente. Outrossim, nos termos do Prov. 56/2007 CGJ-MT, intimo 

a parte autora para, no prazo legal, apresentar suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 42405 Nr: 825-97.2016.811.0034

 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): Josair Jeremias Lopes, Natália Fernanda 

Soares Lopes, Marli Rosa da Silva, Rodrigo Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgarde Alves de Oliveira - 

OAB:8453/MT, Paula Vanessa de Souza Oliveira - OAB:13053/MT, 

RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972, Seonir Antônio Jorge - 

OAB:38.641

 (...) III – DO SANEAMENTO.Superada tais questões, assinalo que o feito 

está em ordem, não há demais preliminares a serem analisadas, nem 

irregularidades a serem sanadas, razão pela qual DECLARO-O 
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SANEADO.Por corolário, DETERMINO a intimação das partes para que, no 

prazo legal, especifiquem as provas que pretendem produzir, ou, 

manifestem a intenção quanto ao julgamento antecipado da lide.Decorrido 

o prazo, CERTIFIQUE-SE, se necessário.Por derradeiro, VOLVAM-ME os 

autos conclusos para análise é decisão.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 03 de fevereiro de 

2017.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 42320 Nr: 773-04.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Antônio Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abilio Custodio de Melo - 

OAB:5945/B

 Código: 42320

VISTO,

 A denúncia foi recebida à Ref.: 04, não é caso de absolvição sumária, 

pois ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo 

Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada resposta a acusação à Ref.: 12, não houve arguição de 

preliminares.

Assim, DESIGNO o dia 23 de fevereiro de 2017, às 15h15min (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado.

Depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino, 03 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 33631 Nr: 235-91.2014.811.0034

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes 

LTDA, Marcy Luisa Frizzo Girardi, Vilmar Girardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Rezende Iunes de 

Sousa - OAB:12867/MT, Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212/MT

 Processo nº 235-91.2014.811.0034 (Código 33631)

VISTO,

Interposto o recurso de apelação (ref.: 175/178), a parte apelada Solo 

Vivo e Comercio Fertilizantes, intimada, apresentou contrarrazões (ref.: 

180/188) tempestivamente conforme certidão de fls. 189.

Verifica-se que apesar de devidamente intimados os apelados Vilmar 

Girardi e Marcy Luísa Frizzo Girardi, não apresentaram contrarrazões.

 Destarte, observadas as formalidades legais, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino, 03 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 42984 Nr: 1150-72.2016.811.0034

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DA 13º CIRETRAN DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada por ANTÔNIO 

CARLOS DOS SANTOS, vez que não houve violação ao direito líquido e 

certo do impetrante.Sem custas processuais, como autoriza o art. 10, XXII 

da Constituição Estadual e sem honorários advocatícios, na conformidade 

das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal 

de Justiça.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, 

nos termos do art. 13 da citada Lei.P.R.I.Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 1º de fevereiro de 

2017.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31309 Nr: 54-27.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir de Arruda Correa

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

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 Código 31309

Visto,

Intime-se a parte exequente para que em um prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que entender de direito de acordo com o artigo 10 do Novo 

Código de Processo Civil de 2015, sob pena de arquivamento e extinção 

dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino, 03 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12386 Nr: 62-72.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Leite da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO 

o presente feito, no tocante à execução inicial, consoante regra ínsita ao 

artigo 924, II, do Novo Código Processual Civil.P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.Dom Aquino, 

03 de feveriero de 2017.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31275 Nr: 23-07.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helenícia Braga de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12406-A, Ricardo Neves Costa - OAB:120394

 Processo nº 23-07.2013.811.0034 (Código 31275)

VISTO,
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 Considerando o teor da certidão de fls. 355, aguarde-se o decurso de 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação da certidão.

Não sendo realizados novos requerimentos, RETORNEM os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Dom Aquino, 03 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32742 Nr: 1429-63.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DA COSTA TEIXEIRA, Everton Benedito dos 

Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Desta feita, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com.INTIMEM-SE as 

partes para, arguirem o impedimento do expert, se for o caso, indicarem 

assistentes e formularem quesitos, no prazo legal (NCPC, art. 465, § 1º, 

inc. I, II e III).Outrossim, CERTIFIQUE-SE nos autos se a fazenda executada 

já apresentou nos autos a nomenclatura do cargo da parte exequente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos do 

servidor, neste período. Em caso negativo, INTIME-A para fazê-lo, no 

prazo impreterível de 10 (dez) dias.Ademais, considerando que já 

apresentados os honorários periciais (ref.: 69), sem objeção das partes, 

INTIME-SE a fazenda executada para, no prazo legal, cumprir o disposto 

no art. 95 do NCPC.Decorrido o prazo retro, INTIME-SE o Sr. Perito com 

cópia dos quesitos das partes, caso venham para os autos, para que ele 

marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, 

o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.A seguir, 

INTIME-SE o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 

30 (trinta) dias. Por conseguinte, INTIMEM-SE as partes a manifestarem no 

prazo legal, podendo o assistente técnico de cada uma delas apresentar 

parecer, em igual prazo (NPC, art. 477, parágrafo único).Apurado o 

percentual devido pelo perito contador, se, de fato, houver, a parte 

exequente deverá juntar aos autos o cálculo referente às diferenças 

salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, sendo que a 

execução deste ponto da condenação deve ser realizada por cálculo 

aritmético, na forma do art. 509, § 2º, do NCPC.Caso contrário, não sendo 

constatado percentual devido, INTIMEM-SE as partes para manifestarem, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 42424 Nr: 842-36.2016.811.0034

 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): VLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548, Rony de Abreu Munho - OAB:11.972, Seonir 

Antônio Jorge - OAB:38.641

 AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva. II – DO 

SANEAMENTO.Antes de declarar saneado o feito, INDEFIRO, em tempo, o 

pedido do Município de Dom Aquino/MT para figurar como assistente do 

requerido.Isto porque, além do requerido, à época dos fatos, exercer o 

cargo de Secretario Municipal de Saúde, ou seja, de confiança do Chefe 

do Executivo local, é cediço que a partir deste ano, o réu é ocupante do 

cargo de Vice-Prefeito do Município de Dom Aquino/MT.Superada tal 

questão, assinalo que o feito está em ordem, não há demais preliminares a 

serem analisadas, nem irregularidades a serem sanadas, razão pela qual 

DECLARO-O SANEADO.Por corolário, DETERMINO a intimação das partes 

para que, no prazo legal, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

ou, manifestem a intenção quanto ao julgamento antecipado da 

lide.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, se necessário.Por derradeiro, 

VOLVAM-ME os autos conclusos para análise é decisão.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 02 de fevereiro 

de 2017.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31882 Nr: 604-22.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmira Zeferini de Araújo

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

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Posto isto, julgo PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE RURAL ao requerente ZULMIRA ZEFERINI DE ARAUJO 

nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

por mês, devido a partir da data da propositura da ação, qual seja 

13.06.2013.Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% ao mês 

até a edição da Lei nº 11.960/2009, quando então deverão incidir sobre o 

percentual de 0,5% ao mês. Contam-se da citação, para as parcelas 

eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, 

para as que lhe são posteriores, corrigidos monetariamente pelo índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, devendo após ser corrigidos 

pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Em 

cumprimento ao Provimento n.º 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF 

no cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à 

implantação do benefício em favor da parte requerente:*Nome da 

segurada: ZULMIRA ZEFERINI DE ARAUJO, CPF nº. 

207.044.531-34.*Benefício Concedido: Aposentadoria Rural por (...) 

.Condeno ainda o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no 

pagamento dos honorários advocatícios, em favor do causídico da autora, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença (§ 3º do art. 20 do CPC 

e Súmula 111/STJ), isentando-o do pagamento das custas processuais. 

P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes 

pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ.Cumpra-se.Às 

providências.Dom Aquino, 03 de fevereiro de 2017.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32711 Nr: 1398-43.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva, Everton Benedito dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Dom Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Desta feita, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com.INTIMEM-SE as 

partes para, arguirem o impedimento do expert, se for o caso, indicarem 

assistentes e formularem quesitos, no prazo legal (NCPC, art. 465, § 1º, 

inc. I, II e III).Outrossim, CERTIFIQUE-SE nos autos se a fazenda executada 
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já apresentou nos autos a nomenclatura do cargo da parte exequente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos do 

servidor, neste período. Em caso negativo, INTIME-A para fazê-lo, no 

prazo impreterível de 10 (dez) dias.Ademais, considerando que já 

apresentados os honorários periciais (ref.: 74), sem objeção das partes, 

INTIME-SE a fazenda executada para, no prazo legal, cumprir o disposto 

no art. 95 do NCPC.Decorrido o prazo retro, INTIME-SE o Sr. Perito com 

cópia dos quesitos das partes, caso venham para os autos, para que ele 

marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, 

o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.A seguir, 

INTIME-SE o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 

30 (trinta) dias. Por conseguinte, INTIMEM-SE as partes a manifestarem no 

prazo legal, podendo o assistente técnico de cada uma delas apresentar 

parecer, em igual prazo (NPC, art. 477, parágrafo único).Apurado o 

percentual devido pelo perito contador, se, de fato, houver, a parte 

exequente deverá juntar aos autos o cálculo referente às diferenças 

salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, sendo que a 

execução deste ponto da condenação deve ser realizada por cálculo 

aritmético, na forma do art. 509, § 2º, do NCPC.Caso contrário, não sendo 

constatado percentual devido, INTIMEM-SE as partes para manifestarem, 

requerendo o que entenderem de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32712 Nr: 1399-28.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO ANDRADE FEITOSA, Everton Benedito dos 

Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Dom Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Desta feita, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com.INTIMEM-SE as 

partes para, arguirem o impedimento do expert, se for o caso, indicarem 

assistentes e formularem quesitos, no prazo legal (NCPC, art. 465, § 1º, 

inc. I, II e III).Outrossim, CERTIFIQUE-SE nos autos se a fazenda executada 

já apresentou nos autos a nomenclatura do cargo da parte exequente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos do 

servidor, neste período. Em caso negativo, INTIME-A para fazê-lo, no 

prazo impreterível de 10 (dez) dias.Ademais, considerando que já 

apresentados os honorários periciais (ref.: 74), sem objeção das partes, 

INTIME-SE a fazenda executada para, no prazo legal, cumprir o disposto 

no art. 95 do NCPC.Decorrido o prazo retro, INTIME-SE o Sr. Perito com 

cópia dos quesitos das partes, caso venham para os autos, para que ele 

marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, 

o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.A seguir, 

INTIME-SE o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 

30 (trinta) dias. Por conseguinte, INTIMEM-SE as partes a manifestarem no 

prazo legal, podendo o assistente técnico de cada uma delas apresentar 

parecer, em igual prazo (NPC, art. 477, parágrafo único).Apurado o 

percentual devido pelo perito contador, se, de fato, houver, a parte 

exequente deverá juntar aos autos o cálculo referente às diferenças 

salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, sendo que a 

execução deste ponto da condenação deve ser realizada por cálculo 

aritmético, na forma do art. 509, § 2º, do NCPC.Caso contrário, não sendo 

constatado percentual devido, INTIMEM-SE as partes para manifestarem, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32763 Nr: 1444-32.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adezeane Amorim dos Santos, Everton Benedito dos 

Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Dom Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Desta feita, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com.INTIMEM-SE as 

partes para, arguirem o impedimento do expert, se for o caso, indicarem 

assistentes e formularem quesitos, no prazo legal (NCPC, art. 465, § 1º, 

inc. I, II e III).Outrossim, CERTIFIQUE-SE nos autos se a fazenda executada 

já apresentou nos autos a nomenclatura do cargo da parte exequente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos do 

servidor, neste período. Em caso negativo, INTIME-A para fazê-lo, no 

prazo impreterível de 10 (dez) dias.Ademais, considerando que já 

apresentados os honorários periciais (ref.: 68), sem objeção das partes, 

INTIME-SE a fazenda executada para, no prazo legal, cumprir o disposto 

no art. 95 do NCPC.Decorrido o prazo retro, INTIME-SE o Sr. Perito com 

cópia dos quesitos das partes, caso venham para os autos, para que ele 

marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, 

o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.A seguir, 

INTIME-SE o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 

30 (trinta) dias. Por conseguinte, INTIMEM-SE as partes a manifestarem no 

prazo legal, podendo o assistente técnico de cada uma delas apresentar 

parecer, em igual prazo (NPC, art. 477, parágrafo único).Apurado o 

percentual devido pelo perito contador, se, de fato, houver, a parte 

exequente deverá juntar aos autos o cálculo referente às diferenças 

salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, sendo que a 

execução deste ponto da condenação deve ser realizada por cálculo 

aritmético, na forma do art. 509, § 2º, do NCPC.Caso contrário, não sendo 

constatado percentual devido, INTIMEM-SE as partes para manifestarem, 

requerendo o que entenderem de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 45072 Nr: 100-74.2017.811.0034

 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: AMARILDO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinentes.III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de 

março de 2017, às 13h20min. CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, e com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC.Havendo desinteresse do 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 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).Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom Aquino – 

MT, 03 de fevereiro de 2017.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 39768 Nr: 1-41.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siderley Celestino dos Santos

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 367 de 433



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia para CONDENAR o réu SIDERLEY CELESTINO DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

303 c/c 291, § 1º, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na 

forma do artigo 70 do Código Penal em relação às vítimas Welly Batista 

Fagundes e Aparecida Reis Lopes Pinto e artigo 306, § 1º, II e § 2º, em 

concurso material (artigo 69, CP). (...) Desta forma, TORNO DEFINITIVA a 

pena do acusado SIDERLEY CELESTINO DOS SANTOS em 01 (UM) ANO, 

07 (SETE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO E 20 (VINTE) 

DIAS-MULTA.Com fundamento no art. 293 da Lei 9.503/97, também aplico 

ao condenado a pena de proibição de obter a permissão ou autorização 

para dirigir ou, caso já esteja habilitado, a sua suspensão, pelo período de 

01 (um) ano e 06 (seis) meses.Em decorrência do disposto pelo art. 33, § 

2º, “c” e §3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento em 

regime aberto.No caso em tela, não é cabível a substituição de pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 e 

incisos do Código Penal, ante a reincidência em crime doloso.Também, 

deixo de aplicar o SURSI, nos termos do artigo 77 e seguintes do CP, uma 

vez que o réu é reincidente em crime doloso.Concedo ao réu o direito de 

recorrer em liberdade, vez que não se fazem presentes as situações 

tipificadas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como 

ante ao regime de pena a que será submetido, o aberto.Condeno o réu ao 

pagamento de custas processuais, por ser considerado pobre na forma 

da Lei.Inexistem bens a serem destinados.Transitada em julgado esta 

decisão, determino ainda:a) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local;b) 

Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; c) Oficie-se ao 

TRE/MT; d) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a 

ao Juízo competente.Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Dom Aquino-MT, 

01 de fevereiro de 2017.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 39308 Nr: 1232-40.2015.811.0034

 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: FLORES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Banco do 

Brasil S.A, Geovânio Sassagima, Cooperativa de Credito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:13311/MT, Ivo Sérgio Ferreira Mendes - OAB:8909/MT, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, Juliana Zafino Isidoro 

Ferreira Mendes - OAB:12794-B, Karlos Lock - OAB:16828/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1232-40.2015.811.0034 (Código 39308)

VISTO,

Considerando que há lembretes de petições pendentes de juntada, 

RESTITUO os autos à secretaria para que as façam e, somente após, 

RETORNEM os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 36681 Nr: 1562-71.2014.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gedalva Alves de Oliveira, Luiz Carlos 

Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028/O, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, Roseany Barros de Lima - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1562-71.2014.811.0034 (Código 36681)

VISTO,

Ante o certificado retro (ref.: 47), INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito, promovendo, assim, o 

regular processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32545 Nr: 1243-40.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itauleasing S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Tatiane de Oliveira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661MT, Washington Faria Siqueira - OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 VISTO,

Considerando o art. 485, §1º do NCPC, e, em ante o teor da certidão de fls. 

245, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, para, querendo, em 05 

(cinco) dias, promova os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 03 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30332 Nr: 111-79.2012.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingrid Nanuzzi Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Processo nº 111-79.2012.811.0034 (Código 30332)

VISTO,

DEFIRO o pedido de desarquivamento dos autos formulado às fls. 268, eis 

que devidamente recolhidas as custas necessárias para tal mister (fls. 

269).

Por corolário, INTIME-SE o advogado subscritor da petição para 

manifestar-se nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

devolução do feito ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Dom Aquino, 01 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 45447 Nr: 288-67.2017.811.0034

 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: PATRICIA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Luiza Silva Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 288-67.2017.811.0034 (Código 45447)
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VISTO,

Cuida-se de pedido de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para a alienação de 190 

(cento e noventa semoventes) pertencentes ao ESPÓLIO DE MARIA LUIZA 

SILVA FERNANDES, e intentado pela inventariante PATRÍCIA FERNANDES 

DA SILVA.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário.

Ademais, em se tratando de processamento de inventários e partilhas 

judiciais, o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento nº 56/2016, 

disciplinando, especificamente em seu art. 2º, que:

“Art. 2º. É obrigatório para o processamento dos inventários e partilhas 

judiciais, bem como para lavrar escrituras públicas de inventário 

extrajudicial, a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial 

de Serviços Compartilhados”.

Com efeito, embora o pedido aventado nestes autos não verse 

especificamente acerca de inventário, tem-se que o mesmo atingirá 

diretamente o patrimônio do espólio, podendo, inclusive, trazer prejuízos a 

eventual herdeiro testamentário, no caso de porventura existir de tal 

documento.

 Imperioso, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo de cujus, além de demais documentos que entender 

pertinentes, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 03 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32538 Nr: 1235-63.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Lopes de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 Processo nº 1235-63.2013.811.0034 (Código 32538)

VISTO,

DEFIRO o pedido de vistas dos autos, consoante postulado às fls. 144 e, 

por conseguinte, DETERMINO a remessa dos autos à Procuradoria Geral 

do Estado, consoante estabelece a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (item 2.8.16 e 

s.s), mediante as cautelas de estilo, para evitar extravio dos autos.

Consequentemente, devolvo o prazo de 30 (trinta) dias para que impugne 

a execução, com as determinações da decisão de fls. 138/140.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Dom Aquino, 01 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 75760 Nr: 25-86.2016.811.0093

 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): PABLO SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO SIQUEIRA FARIA - 

OAB:7028

 Vistos etc.

Ciente quanto à resposta do denunciado Pablo Souza Santos, 

apresentada por meio de advogado, onde se manifestou nos termos da 

Denúncia e arrolou testemunhas de defesa, fl. 50/91.

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 24 de janeiro de 2017, às 

14h00min , para realização do interrogatório do réu.

Intimem-se o Dr. Promotor, o advogado, o réu e as testemunhas da 

acusação e da defesa. Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75760 Nr: 25-86.2016.811.0093

 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): PABLO SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO SIQUEIRA FARIA - 

OAB:7028

 Vistos, etc.

Tendo em vista que este Magistrado estará de gozo de férias no período 

compreendido entre 09 de janeiro de 2017 a 09 de fevereiro de 2017, 

redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 07 de março de 

2017, às 14h00min.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 75759 Nr: 24-04.2016.811.0093

 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:14810

 Intimação: Vistos, etc.Tendo em vista que este Magistrado estará 

gozando de suas férias no período compreendido entre 09 de janeiro de 

2017 a 09 de fevereiro de 2017, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 07 de março de 2017, às 14h30min.Às providências. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 46229 Nr: 322-11.2007.811.0093

 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: NELSON CÂNDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ DA COSTA, ALCIDES PRADEBON, 

INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOÃO JOAQUIM PEREIRA, ESTADO DO MATO GROSSO, ABELARDO 

XAVIER DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO SEGURA 

FURLAN - OAB:3193-A/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, Rosemeire Lemes Moreira - OAB:aob/mt 

4028

 Processo nº 2007/87 Código nº 46229.

Requerente: Nelson Cândido de Oliveira

Requerido: Diniz da Costa e outros.

Certifique-se o cumprimento integral da sentença proferida em 30.11.2010 

(fls. 672/699), com as retificações implementadas pelo Acórdão julgado 

em 22.5.2012 (fls. 761/771), notadamente com relação às seguintes 
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providências:

(a) Remessa de cópia da sentença ao Juiz Corregedor da Serventia do 

Segundo Ofício da Comarca de Várzea Grande/MT para conhecimento e 

providências que entender cabíveis;

 (b) Determinação ao Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Várzea 

Grande/MT para cumprimento da ordem judicial no tocante à anotação da 

anulação da Procuração lavrada à f. 74 do Livro 118 (f. 40) e da escritura 

pública de compra e venda registrada às fls. 047/47, Livro 173 (f. 41);

(c) Determinação ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Sinop/MT para 

cancelamento da matrícula nº 5.123, livro nº 02 do referido CRI, por força 

da nulidade do referido registro;

(d) Determinação ao INTERMAT para anotação de nulidade da Certidão de 

Inteiro Teor nº 141/88, de 13.6.1988.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário, após, dê-se vista 

ao Ministério Público.

Intimem-se.

De Sinop/MT para Feliz Natal/MT, 02 de Fevereiro de 2017.

____________________________________

Mario Augusto Machado

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 78599 Nr: 202-16.2017.811.0093

 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: ROGERIO LUIZ RODRIGUES, SANTIAGO RODRIGUES, 

HENRIQUE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE 

OLIVEIRA BONINI, AGROPECUARIA DIAMANTE Z LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Machado - 

OAB:13065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 202-16.2017.811.0093 (Código nº 78599).

Autores: Rogério Luiz Rodrigues, Santiago Rodrigues e Henrique 

Rodrigues.

Réus: Espólio de Evandro Alberto de Oliveira Bonini e Agropecuaria 

Diamante Z Ltda.

Cuida-se de Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada em 25.01.2017 por Rogério Luiz Rodrigues, Santiago Rodrigues e 

Henrique Rodrigues em face de Espólio de Evandro Alberto de Oliveira 

Bonini e Agropecuária Diamante Z Ltda arguindo, em síntese, o seguinte:

“no dia 06.04.2016 (...) o Requerente, acompanhado deste advogado 

subscrevente, e do Sr. Idevaldo Teodoro Gomes, Rg 862419 SSP/PR, CPF 

n. 013.584.309-00, dirigiram-se até sua propriedade rural, denominada 

Fazenda Rodrigues, e ao se aproximar do local se deparou com uma 

porteira fechada com cadeados, que impedia o livre acesso na estrada 

municipal até sua propriedade. Ao se deparar com a porteiro fechada, 

percebeu que no local haviam 05 funcionários do requerido, Espólio de 

Evandro Alberto de Oliveira Bonini, devidamente uniformizados, que 

identificaram como sendo responsáveis pela manutenção e abertura de 

picadas na área. Estes lhe informaram que não poderiam liberar a 

passagem por aquela estrada, segundo ordens do Sr. Fernando, 

administrador do Espólio, o qual havia ordenado expressamente, a uma 

outra equipe, segundo eles contratada para fazer a vigilância da área, e 

restringir o acesso do requerente naquela passagem. Indagados pelo 

Requerente, foi respondido pelos funcionários ali presentes, que estes 

estavam a abrir picadas na área denominada Fazenda Rodrigues, de 

propriedade do requerente, seguindo ordens de seus patrões. Foi quando, 

mesmo com a resistência desses funcionários, ainda que receosos de 

que estivessem fazendo algo ilegal, resolveram por liberar o acesso ao 

veículo do requerente para que pudesse conferir na entrada de sua 

propriedade a situação relatada, porém estes informaram que a visita 

deveria ser breve, pois a equipe de segurança estava por chegar, 

fazendo rondas no local. Dirigindo-se até o local, o requerente percebeu a 

aproximação de um veículo Camionete Amarok placas QBM-9531, cor 

prata (conforme imagens em anexo), o qual repentinamente, sem qualquer 

identificação, abordou os ocupantes de seu veículo já empunhando armas 

pistolas e uma espingarda (vide imagens em anexo), o qual não se 

identificaram, apenas dizendo que eram responsáveis pela segurança do 

local. Empunhando e apontando armas ao requerido e seus 

acompanhantes a todo momento, informaram que estavam ali para 

encaminhá-los até a saída. Frisa-se, Excelência, que a todo tempo foram 

apontado armamentos, do tipo Pistolas e Espingarda, em direção ao 

requerente, o qual além de se ver obrigado a se retirar da entrada de sua 

propriedade, se sentiu extremamente ameaçado, tornando-se vítimas 

daquela abordagem abrupta e despreparada. (...) em conversa entre o 

Requerente e os “capangas” contratados pelos requeridos, foi informado 

que não seria permitido a permanência dos requerentes e as pessoas que 

lhe acompanhavam naquele local, ordenando que estes deveriam 

imediatamente ir embora, momento em que com uma camionete totalmente 

descaracterizada, estes lhe seguiram por uns 10Km, sob intimidação 

armada, até que estes saíssem do perímetro (...) Ainda, na data de 27 de 

Julho do corrente ano, o requerente dirigiu-se novamente até a sede de 

sua propriedade, quando novamente se deparou com a porteira fechada, 

frisa-se, porteira esta bloqueando a passagem em uma estrada municipal, 

denominada Estrada Rio Arraia, onde novamente foi impedido de adentrar 

em sua propriedade, e ainda, pôde constatar que todas as placas de 

identificação de sua propriedade foram pelo Sr. Fernando, administrado do 

espólio requerido, a mando de Sr. Bernardo Machado Bonini, que se 

denomina proprietário da área vizinha. Por último, em 23 de Agosto de 

2016, novamente acompanhado por este advogado, o requerente ao 

dirigir-se até sua propriedade, foi surpreendido com a porteira, que 

reprisa-se, impede o direito de ir e vir, em uma estrada municipal, única 

ligação entre o município de Feliz Natal à União do Sul, porém desta vez, 

conforme imagens e vídeos em anexo, além de impedido de adentrar em 

sua propriedade foi ameaçado de morte pelo administrador do Espólio 

requerido, a mando de Bernardo Machado Bonini

(...)

A segunda Requerida, que tem sede em Sertanópolis no Paraná, se diz 

proprietária, na condição de posse da área por cerca de 10 anos, 

inclusive protocolando junto ao SIGEF/INCRA, o pedido de cancelamento 

do Georeferenciamento feito pelos requerentes e registrado naquele 

órgão (...) A conduta criminosa da Segunda Requerida está turbando a 

posse dos requerentes, que agora estão sob a ameaça do cancelamento 

do Georeferenciamento das áreas, necessário para a regularização 

fundiária já pleiteada junto ao INTERMAT (documentação inclusa), 

prejudicando toda a tramitação a regularização junto ao Governo do 

Estado de Mato Grosso, colocando em cheque legítima posse, mansa e 

pacífica, sobre o imóvel” [sic, g.n]

A inicial (fls. 04/25) veio instruída com cópias de contratos de compra e 

venda (fls. 40/54), mapeamento em imagem de satélite, memorial descritivo 

e cadastro ambiental rural das áreas (fls. 56/67), entre diversos outros 

(fls. 68/178), Boletim de ocorrência denunciando o esbulho e ameaças 

perpetradas pelo primeiro réu (fls. 179/181), mídia digital contendo 

gravação da ameaça sofrida (fls. 182/183), cópias de extratos de 

andamento processual da Ação Cód. 45237, em trâmite pelo Juízo da Vara 

Única da Comarca de Feliz Natal/MT (fls. 184/205) e outros documentos 

demonstrando, em tese, a turbação da posse pela segunda ré (fls. 

206/218).

É a síntese necessária. Decido.

De acordo com a narrativa fática constante da inicial, a causa de pedir 

está fundada em duas situações distintas. A primeira, relativa à violação 

dos direitos de posse dos autores pelo representante do Espólio de 

Evandro Alberto de oliveira Bonini ao, efetivamente, impedirem os autores 

de adentrarem no imóvel que alegam possuir e, a segunda, com relação 

aos fatos envolvendo a segunda ré Agropecuária Diamante Z Ltda., que 

teria pleiteado junto ao INCRA o cancelamento do Georeferenciamento 

feito pelos autores e que instrui o pedido de regularização de ocupação 

por eles formulado, além de ter formulado pedido de regularização sobre a 

mesma área dos autores.

Pois bem. Quanto aos fatos relacionados ao primeiro réu, tais se 

subsumem à hipótese de esbulho possessório, porquanto narra o autor 

Rogério Luiz Rodrigues que foi impedido de ter acesso à sua propriedade 

rural e, inclusive, expulso do local por homens armados com pistolas e 

uma espingarda.

Tal situação teria ocorrido em 06.4.2016 e, também, em outras duas 

oportunidade (27.7.2016 e 23.8.2016) quando o autor Rogério Luiz 

Rodrigues, ao tentar chegar à sua propriedade, foi impedido pelos 

representantes do primeiro réu, que o expulsaram sob mira de armas de 

fogo e ameaças de morte.

Nesse contexto, cabe observar o disposto no artigo 554, caput, do CPC, 

segundo a qual “A propositura de uma ação possessória em vez de outra 
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não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal 

correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”.

No caso, da narrativa fática e da análise dos documentos que instruem a 

inicial, constata-se que os autores detém a posse de imóvel rural com área 

total de 4.830ha (quatro mil, oitocentos e trinta hectares), área esta que 

adquiriram em partes, a primeira, com 1.200ha (mil e duzentos hectares), 

em 07.7.1994, a segunda com 1.210ha (mil duzentos e dez hectares), 

adquirida também no ano de 1994 e a última, com 2.420ha (dois mil 

quatrocentos e vinte hectares), adquirida em 10.5.200 (quod vide 

compromissos particulares de compra e venda, fls. 40/54).

Além disso, contas nos autos, às fls. 76/86, autorizações de desmate e 

Termos de Compromisso expedidos pelo Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), especificamente 

para a denominada “Fazenda Rodrigues”, que integra a área possuída 

pelos autores, autorizações e Termos de compromisso expedidos em 

06.9.1994, 19.5.1998, 04.71997 e 21.5.1998, demonstrando o exercício da 

posse há mais de 20 (vinte) anos.

 Por outro lado, a área do imóvel rural defendido pelos autores está 

devidamente descrita e delimitada através do mapeamento em imagem de 

satélite, memorial descritivo e cadastro ambiental rural concedido pelo 

órgão competente (fls. 56/67), cabendo ressaltar que se trata de área de 

ocupação, isto é, de posse, porquanto os próprios autores relatam que 

estão em processo de regularização desta ocupação frente ao órgão 

competente (INTERMAT).

 Com relação aos atos praticados pelo primeiro réu, os documentos que 

instruem a inicial, notadamente o Boletim de Ocorrência (fls. 179/181), a 

mídia digital contendo gravação de diálogos travados pelo autor com as 

pessoas que o impedem de adentrar em sua propriedade (fls. 182/183) e 

as fotografias juntadas às fls. 155/159 demonstram a verossimilhança das 

alegações e o efetivo esbulho possessório.

 Inclusive, na fotografia juntada à f. 155, é possível visualizar o veiculo 

citado pelos autores na inicial “I/VW AMAROK COR PRATA CD 4X4 SE” de 

propriedade da empresa “Infinity Locação Automóveis Ltda Epp” e, ao lado 

do veiculo, um individuo armado com uma espingarda aparentemente de 

calibre “12”, corroborando a violência empregada pelo primeiro réu, 

visando repelir os autores e impedir o acesso às áreas que possuem, A 

violência também é constatada pela oitiva dos áudios constantes da mídia 

digital juntada às fls. 182/183, onde pessoa não identificada, mas 

nominada pelos autores como “Fernando”, suposto administrador do 

espólio de Evandro Alberto de Oliveira Bonini, claramente ameaça de morte 

o autor Rogério Luiz Rodrigues, caso tente adentrar na área litigiosa.

 Evidentemente, se os réus defendem possuir direitos sobre a área 

litigiosa, devem adotar as providências cabíveis, judicial e 

administrativamente e não intentar a retomada da área manu militari.

 Não obstante, com relação aos fatos envolvendo a segunda ré 

Agropecuária Diamante Z Ltda., a formulação de pedido administrativo 

junto ao INTERMAT e ao INCRA, seja visando a regularização de ocupação 

sobre a mesma área ocupada pelos autores (Pedido de Regularização de 

Ocupação nº 647241/2013 ou mesmo o cancelamento do 

Georeferenciamento feito por eles, em princípio, não caracteriza qualquer 

violação ao direito de posse dos autores, porquanto, ao menos em sede 

de cognição sumária, tal ato não extrapola o direito de petição 

constitucionalmente assegurado.

Cabe, obviamente, aos órgãos de regularização fundiária competentes, a 

análise minuciosa dos pedidos de regularização de ocupação, tanto os 

formulados pelos autores quanto de outros eventuais interessados, assim 

como as impugnações feitas a tais pretensões, no âmbito de suas 

respectivas competências, aferindo, ao final, quem atende às exigências 

para deferimento dos pedidos, não cabendo ao juízo interferir na atividade 

administrativa dos órgãos fundiários, salvo manifesta ilegalidade.

Portanto, nesta fase de cognição sumária, não ha que se falar em 

cancelamento de qualquer pedido administrativo formulado pela ré 

Agropecuária Diamante Z Ltda., cabendo apenas comunicar os órgãos de 

regularização fundiária, por seus representantes legais, para 

conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

Diante disso, considerando que com relação ao primeiro réu, ficou 

comprovado o esbulho possessório e não mero ato de turbação, 

preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 561), com fundamento nos 

artigos 554 e 562, caput, do CPC, defiro parcialmente e "inaudita altera 

pars" o pedido liminar e determino a imediata reintegração dos autores na 

posse dos imóveis descritos na inicial (mapas de localização e memorial 

descritivo fls. 63/65 e plantas juntadas as fls. 126/128 e 139/141), 

requisitando-se força policial para cumprimento da ordem (CPC, art. 139, 

VII).

Comunique-se a Superintendência Regional do INCRA acerca da presente 

decisão que concedeu a proteção possessória aos autores, 

remetendo-lhe cópia integral dos autos, notadamente visando instruir o 

pedido de cancelamento de Georeferenciamento formulado pela ré 

Agropecuária Diamante Z Ltda,. em 28.4.2016, onde a referida empresa 

pleiteou o cancelamento das cert i f icações (SIGEF) nº 

73c5d1f2-f9e4-4e36-bb05-50b92a3ae434, referente à "Fazenda 

Rodrigues I, de propriedade de Rogério Luiz Rodrigues e "SIGEF" nº 

79fcdc71-b3ce-4326-be00-ee81d8ca7e95 referente à "Fazenda 

Rodrigues II", de propriedade de Henrique Rodrigues.

 Comunique-se, também, ao INTERMAT, a respeito da presente ordem 

judicial, remetendo-lhe, da mesma forma, cópia integral dos autos, visando, 

sobretudo, instruir os pedidos de regularização de ocupação nº 

269668/2016 (Henrique Rodrigues) e nº 269692/2016 (Santiago 

Rodrigues) e nº 647241/2013 (Agropecuaria Diamante Z Ltda.).

Remeta-se cópia integral dos autos ao Prefeito Municipal de Feliz Natal/MT 

para conhecimento e providências que entender cabíveis quanto à 

noticiada obstrução de estrada municipal (Estrada do Rio Arraia) que liga o 

município de Feliz Natal/MT ao município de União do Sul/MT, conforme 

Anexo I da Lei Municipal nº 479/2014 (fls. 160/164).

Promovam os autores a citação dos réus, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mercê do artigo 564, caput, do CPC.

Dê-se vista ao Ministério Público, pela Promotoria de Justiça de Feliz 

Natal/MT.

Cumpra-se e intimem-se, expedindo-se o necessário.

De Sinop/MT para Feliz Natal/MT, 03 de Fevereiro de 2017.

Comarca de Guarantâ do Norte

Comarca de Guarantâ do Norte

Portaria

PORTARIA N. 06/2017

O DOUTOR, DIEGO HARTMANN M.M. Juiz Substituto e Diretor do Fórum da 

Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO a Portaria 755/2015-PRES onde designou o Dr. Diego 

Hartmann, Juiz Substituto para responder pela Comarca de Guarantã do 

Norte-MT.

 CONSIDERANDO a Portaria 35/2016 onde nomeia a Sra. Suziane Lise para 

o cargo de Assessora de Gabinete II.

 RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR a senhora Suziane Lise, matrícula 32834, portadora 

do RG 2274757-5 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n. 036.752.661-17 do 

cargo de Assessora de Gabinete II, com efeitos a partir do dia 19/01/2017.

Artigo 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se remetendo cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Publique-se. Cumpra-se.

Guarantã do Norte-MT, 03 de Fevereiro de 2017.

Diego Hartmann

Juiz Substituto - Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40897 Nr: 276-98.2011.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido de Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815, Soair Jose Koiffman Machado - OAB:14058

 Vistos em correição.

Considerando a convocação deste magistrado através do ofício circular 

nº. 40/2016 –GJ/CEJA, para se fazer presente no Seminário da Infância e 

Juventude, que acontecerá nos dias 5 e 6 de maio de 2016, em Cuiabá/MT, 

redesigno audiência para a data de 04 de maio de 2016, às 09h30min.

Intimem-se.
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Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40897 Nr: 276-98.2011.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido de Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815, Soair Jose Koiffman Machado - OAB:14058

 Vistos em correição.

Considerando a convocação deste magistrado através do ofício circular 

nº. 23/2016 –GSJE, para se fazer presente do XV Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que acontecerá nos dias 2 

e 3 de maio de 2016, e através do ofício circular nº. 40/2016 –GJ/CEJA 

para se fazer presente no Seminário da Infância e Juventude, que 

acontecerá nos dias 5 e 6 de maio de 2016, ambos em Cuiabá/MT, 

redesigno audiência para a data de 30 de junho de 2016, às 17h40min.

Intimem-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40897 Nr: 276-98.2011.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido de Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815, Soair Jose Koiffman Machado - OAB:14058

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência para a data de 29 de novembro de 2016 às 

13h00min.

Atente-se o Sr. Gestor para o cumprimento dos atos necessários para a 

realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40897 Nr: 276-98.2011.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido de Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815, Soair Jose Koiffman Machado - OAB:14058

 Vistos.

Redesigno audiência para a data de 09 de fevereiro de 2017, às 

16h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88140 Nr: 1329-12.2014.811.0087

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Amadeo Soldera, Jacqueline Chamun Soldera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Miranda Correa, Gilmar Miranda Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Vistos.

 Trata-se de suscitação de exceção de incompetência ajuizada por Vilmar 

Amadeo Soldera e Jacqueline Chamun Soldera requerendo a remessa dos 

autos para a Comarca de Altamira/PA, vez que as partes litigantes 

encontram-se domiciliadas no Distrito de Cachoeira da Serra/PA.

 Por sua vez, a parte requerente, ao manifestar-se, concordou com a 

incompetência territorial deste juízo, contudo requereu que os autos sejam 

remetidos para a Comarca de Novo Progresso/PA, pois é o próprio 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, diante da 

Resolução nº 004/2005. Juntou documentos.

 É o relatório.

 DECIDO.

 Observo que a Resolução nº 004/2015 GP, dispõe sobre o deslocamento 

da incompetência de Cachoeira da Serra, em Altamira para a comarca de 

Novo Progresso-PA. Assim, tal resolução é propícia para os autos e as 

partes, pois todas residem no Estado do Pará.

 Posto isso, declaro a incompetência deste juízo e DECLINO, de minha 

competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Novo Progresso/PA, para 

onde determino a remessa dos autos Código 37745.

Após, decorrido o prazo recursal e com as baixas e anotações 

necessárias, remetam-se os autos código 37745.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41978 Nr: 1358-67.2011.811.0087

 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: KDNA, KALINE KELLE PALARES DO NACIMENTO

 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:

 Analisando os autos, verifico que existe declaração de incompetência 

absoluta deste juízo, remetendo-se os autos para a comarca de Novo 

Progresso/PA, vez que a parte requerente residia naquela comarca, fls. 

33/34.

Ademais, vislumbro que a Parte Requerente informou ter mudado para 

Guarantã do Norte, apresentando comprovante de residência no ano de 

2014.

 Sendo assim, intime-se a parte requerente para informar se ainda reside 

nesta comarca, juntando documentos que comprovem sua residência.

 Intime-se a requerente também, para comprovar interesse de agir 

apresentando a negativa/recusa do INSS quanto ao indeferimento, sob 

pena de extinção dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31071 Nr: 2518-69.2007.811.0087

 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 DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Jose Junqueira Vilela, Sociedade 

Comercial AJJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP, RENATO MAURILIO LOPES - OAB:OAB/SP 145.802

 Diante da manifestação do Ministério Público às fls. 372, designo 

audiência de instrução e julgamento a ser realizada na data 09 de maio de 

2017, às 16h30min.

Intimem-se o Ministério Público e a parte requerida para comparecerem à 

audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41907 Nr: 1287-65.2011.811.0087

 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: MARINALVA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92516 Nr: 1001-48.2015.811.0087

 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: AdDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41552 Nr: 932-55.2011.811.0087

 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: LETICIA COLLE PICOLOTTO

 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:

 Certifico que no dia 02/02/2017 o advogado da parte autora esteve nesta 

secretaria para fazer carga dos autos. Contudo, em virtude de problemas 

técnico e elétricos o causídico não retirou os autos da secretaria, estando 

suspenso o prazo deste dia, conforme a Portaria nº05/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86849 Nr: 273-41.2014.811.0087

 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: ROSALINA INDRAS BLEMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Paula Ferreira Queiroz - OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito no prazo 

de 05 dias, sob pena de devolve-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36010 Nr: 2123-09.2009.811.0087

 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: Ademar Carlito Schreiber

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão "Certifico 

que de acordo com o perito Dr. Ricardo ás partes não compareceram em 

seu consultório para proceder com a perícia médica."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40600 Nr: 2803-57.2010.811.0087

 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: NIVALDO FERREIRA DA SILVA

 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:

 Intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão "Certifico 

que de acordo com o perito Dr. Ricardo ás partes não compareceram em 

seu consultório para proceder com a perícia médica."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81849 Nr: 1183-39.2012.811.0087

 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: BELMIRO DILLENBURG

 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:

 Intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão "Certifico 

que de acordo com o perito Dr. Ricardo ás partes não compareceram em 

seu consultório para proceder com a perícia médica."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37913 Nr: 107-48.2010.811.0087

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Augusto Giraldi Macedo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Augusto Giraldi 

Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-A MT

 Intimação da parte requerida para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 304 Nr: 46-45.1993.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGV, MJGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:10081/MT, Valéria Piva Clemente - OAB:10.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 46-45.1993.811.0036 (304)

Cumprimento de sentença

Decisão

Vistos em correição.

Chamo o feito em a ordem.

Em analise detida dos autos, verifico que às fls. 605, foi deferida a justiça 

gratuita ao exequente Sr. Osmane Gabriel Vieira, mediante a juntada da 

declaração de hipossuficiência.

Entretanto, este juízo entende que a mera juntada da declaração de 

hipossuficiência não basta por si só para conceder a Justiça Gratuita, 

havendo necessidade de análise detalhada da situação econômica e 

financeira das partes. Outrossim, a qualquer momento pode ser revisada 

pelo juízo a concessão do benefício da justiça gratuita.

Desta feita, tendo em vista a declaração juntada pela parte exequente às 

fls. 607-verso, verifico que se trata de um Med. Veterinário, que trabalha 

no INDEA e possui uma renda mensal de no mínimo R$ 4.200,00. Portanto, 

verifico que a parte exequente possui plenas condições de arcar com as 

custas processuais. Para tanto, REVOGO PARCIALMENTE a decisão de 

fls. 605, na parte em que concedeu a gratuidade, e por consequência 

INDEFIRO o benefício da justiça gratuita ao exequente Sr. Osmane Gabriel 

Vieira.

 No mais, DETERMINO que a secretaria cumpra na integra a decisão 

anterior de fls.928/929, bem como, deverá a parte exequente recolher as 

custas necessárias para o cumprimento do MANDADO DE IMISSÃO NA 
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POSSE.

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

Guiratinga/MT, 03/02/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34740 Nr: 1235-23.2014.811.0036

 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: Pedro de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688-MT, Hortelene Lopes de Moraes - OAB:15.133-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MT - OAB:PROCURA/MT

 Vistos em correição.

Renove-se a intimação pessoal do requerente, assinalando o prazo de 05 

(cinco) dias para cumprimento da decisão de ref. 23.

Às providências. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 03 de fevereiro de 2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35387 Nr: 21-60.2015.811.0036

 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: Vitor Vinícius Gulart Soares

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Augusto Brescovici 

Milagres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010, Procurador Geral do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Autos nº 21-60.2015.811.0036

Código: 35387

Alvara

Decisão.

Vistos, em correição.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de liminar inaldita 

altera pars – prestar serviços de saúde – ajuizada por Vitor Vinicius 

Gulart Soares em desfavor do Estado de Mato Grosso.

O pedido liminar foi deferido no dia 23 de janeiro de 2015, porém, até a 

presente data a decisão não foi cumprida pelo requerido, motivo pelo qual 

o requerente pugnou pela penhora on line do valor referente a três meses 

de tratamento.

O requerente pugna por novo bloqueio de verbas públicas, a fim de que 

seja dado prosseguimento no tratamento, do serviço de home care. Juntou 

aos autos às fls. 222/225 as notas fiscais referentes aos meses da 

prestação de serviços a receber, quais sejam: Nota fiscal nº 464, no valor 

de R$ 29.863,23, Nota fiscal nº 465 no valor de R$ 28.899,90 e Nota fiscal 

nº 466 no valor de R$ 29.863,23, as quais totalizam a quantia de R$ 

88.626,36.

É a síntese do necessário.

Decido.

Tendo em vista as notas apresentadadas às fls. 222/225. Bem como a 

impossibilidade de outras empresas em atender o paciente neste 

município, defiro o pleito.

Proceda-se ao bloqueio da verba destinada ao tratamento do requerente, 

no valor de R$ 88,626.36 (oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais 

e trinta e seis centavos), referente aos dias de tratamentos de acordo 

com as notas anexas nos autos, e que o valor seja repassado à empresa 

prestadora de serviços CARMED CARE RESGATE LTDA ME,Banco do 

Brasil, Agência: 2970-X, Conta Corrente: 38035-0.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

 Guiratinga/MT, 03 de Fevereiro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13162 Nr: 635-12.2008.811.0036

 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: Maria Meiato Bertuchi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Joel Becker - 

OAB:14071/MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Thamis 

Vizzotto - OAB:9.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS DE 

ROO - OAB:.

 Despacho.

Vistos, em correição.

Os presentes autos necessitam de analise detalhada, incompatível com as 

atividades correcionais.

Portanto voltem-me conclusos após a correição.

As providências.

 Guiratinga/MT, 04 de Fevereiro de 2017.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30889 Nr: 733-55.2012.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Batista Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho.

Vistos, em correição.

Os presentes autos necessitam de analise detalhada, incompatível com as 

atividades correcionais.

Portanto voltem-me conclusos após a correição.

As providências.

 Guiratinga/MT, 05 de Fevereiro de 2017.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36683 Nr: 512-67.2015.811.0036

 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: Zuleide dos Santos Pinheiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

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

OAB:TODAS CORRESP.

 Vistos em correição.

Considerando que até o momento não foi aportado a perícia aos autos, e 

pela urgência que o caso requer, nomeio como perito o Dr. Diógenes 

Garrio Carvalho-CRM/MT 4142, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no 

valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), valores estes que serão 

reajustados anualmente, o mês de janeiro, pela variação do IPCA-E nos 

termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, 

podendo eventuais custas da perícia ser agregada ao final à parte 

sucumbente.

Deverão ser agendados pelo expert em até 15 dias os exames 

necessários não só as respostas dos questionários alinhavados, mas 

para a sua conclusão, a mais ampla e exata possível, sobre a doença do 

paciente.

O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por conta das 

providencias retro, ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os 
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prazos consignados.

O perito deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a 

data e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC.

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC.

O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 (quarenta e cinco) dias 

da data da perícia.

Além dos quesitos a serem formulados pelas partes, indico desde já os 

quesitos do Juízo a ser respondido pelo médico:

1- O autor está incapacitado para o trabalho?

2- Qual é a doença que o autor está acometido?

3- Em caso de afirmativo, cuida-se de incapacidade total ou parcial?

4- Se positivo o primeiro quesito, cuida-se de incapacidade temporária ou 

permanente?

5- Se positivo o primeiro quesito, quais causas de incapacidade?

6- Quais os exames realizados para essa conclusão?

7- Está o autor apto para exercício de trabalho diverso do que 

habitualmente exercia?

8- Em caso de positivo, em que condições e em que tipo de atividade?

9- O autor pode trabalhar na lavoura?

10- O autor pode ficar exposto ao sol?

Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

O perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.

Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento para o momento 

oportuno, após a conclusão dos trabalhos periciais.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41069 Nr: 415-33.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco de Souza Filho, Rogerio Ramos 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - 

OAB:Mat.100552/DP

 Impulsionamento por CertidãoNos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 52/2007-CGJ, impulsiono os autos abrindo-se vista ao 

advogado do acusado, para apresentar memoriais finais, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3782 Nr: 720-42.2001.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandervaldo Rosa da Silva, O Ministério 

Público Estadual-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT, REINALDO ANTÔNIO VESSANI FILHO - 

OAB:Prom.Justiça

 Autos n°: 720-42.2001.811.003 (3782)

Réu: Waldervaldo Rosa de Araújo

SENTENÇA

Visto em correição.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra VANDERVALDO ROSA DA SILVA, vulgo “LELÊ”, 

codinome WANDERVALDO ROSA DE ARAÚJO devidamente qualificado 

nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos tipificados no artigo 157, 

parágrafo 3º, segunda parte, c.c artigo 29, caput, todos do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 18 de dezembro de 2000, 

aproximadamente as 08:30 horas, na Av. Bahia, n. 310, Centro, neste 

Município e Comarca de Guiratinga/MT, o denunciado, juntamente com os 

demais comparsas ANDRÉ PAULO GOMES DE SOUZA e WANDERLEY 

ROSA DE ARAÚJO os quais foram julgados em outros autos, um aderindo 

à vontade do outro e previamente conluiados, subtraíram para si, vários 

objetos valiosos (laudo de apreensão de fls. 25-IP), mediante violência 

exercida com emprego de uma arma de fogo, revólver calibre 38 Special, 

n. KJ 509336, apreendido as fls. 18-IP, resultando em dois disparos de 

arma de fogo contra a vítima, JOÃO ALVES CAMPOS, também conhecido 

como JOÃO BRACHIARA, negociante de diamantes, sendo esse atingido 

por um dos disparos, que ocasionou a sua morte, conforme laudo 

necroscópico e mapa topográfico de fls. 16/17-IP.

Ainda segundo a denúncia foi o denunciado VANDERVALDO ROSA DA 

SILVA, vulgo “LELÊ”, codinome WANDERVALDO ROSA DE ARAÚJO e o 

seu irmão WANDERLEY ROSA DE ARAÚJO que forneceram ao outro 

comparsa ANDRÉ PAULO GOMES DE SOUZA a arma do crime, além de 

terem arquitetados toda a trama criminosa, sendo que eles teriam ficado 

com a tarefa de aguardarem do lado de fora, vigiando para que ninguém 

adentrasse na residência da vítima ou para avisar a chegada de alguém, 

enquanto ANDRÉ PAULO GOMES DE SOUZA cometia o delito.

A denúncia foi recebida às fls. 53. Em consideração ao fato de que o 

denunciado estava foragido, foi determinado o desmembramento dos 

autos em relação a ele, com a expedição de mandado de prisão (fl. 122), 

sendo expedido mandado de citação por edital (fl. 124)

Determinou a nomeação do defensor dativo ao denunciado para 

apresentação de defesa a qual foi realizada à fl. 127.

 Realizada a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas 

partes SINVALDO ALVES DE JESUS, RONALDO RIBEIRO CASTELO 

BRANCO, WALTER DOURADO, VANDERLEIA ROSA DE ARAÚJO E 

GUTEMBERG AMARO FERREIRA (fls. 146/151).

 Por Carta Precatória ouviu o comparsa e irmão do acusado WANDERLEY 

ROSA DE ARAÚJO (fl. 522 – CD/R) e procedeu com o interrogatório do 

denunciado (fls. 528/529).

O Ministério Público apresentou os seus memoriais finais requerendo a 

total procedência do pedido inicial, pedindo pela condenação do 

denunciado VANDERVALDO ROSA DA SILVA, vulgo “LELÊ”, codinome 

WANDERVALDO ROSA DE ARAÚJO nos delitos mencionado na referida 

denúncia (fls. 323/339).

A Defesa, por sua vez, em seus memoriais finais (fls. 345/349) pugnou, 

em síntese, pela improcedência, requerendo que o denunciado seja 

absolvido por força do princípio “in dubio pro reo”, devido a inexistência de 

provas a apontarem com absoluta certeza a participação do acusado no 

delito em voga, manifestou ainda que caso o denunciado seja condenado, 

requer que a pena seja fixada no mínimo legal.

Após vieram-me os autos conclusos

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

I – MÉRITO

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal do acusado 

VANDERVALDO ROSA DA SILVA, vulgo “LELÊ”, codinome 

WANDERVALDO ROSA DE ARAÚJO, devidamente qualificados nos autos, 

atribuindo-lhe a prática dos delitos tipificados no artigo 157, parágrafo 3º, 

segunda parte, c.c artigo 29, caput, todos do Código Penal.

A MATERIALIDADE do crime resta devidamente provada pelo boletim de 

ocorrência (fls. 18/19), pelo exame necroscópico (fl. 21), mapa 

topográfico (fl. 22), termo de exibição de apreensão (fls. 23/24), pelo auto 

de avaliação (fl. 30), termo de reconhecimento de objetos (fl. 32), pelo 

auto de entrega (fl. 33) e pelas fotografias de fls. 38/43.

Em relação à AUTORIA do crime também sem dúvida encontra-se 

devidamente comprovada devido ao amplo conjunto probatório trazido aos 

autos. Senão vejamos:

Inicialmente, deve ser mencionado o depoimento da TESTEMUNHA 

ALCENOR SANTIAGO HONÓRIO (fls. 25/25-verso) o qual perante a 

Autoridade Policial relatou que alguns dias antes do acontecimento do fato 

criminoso, o denunciado teria dito a ele que iria praticar um roubo na 

residência de alguns conhecidos negociantes de diamantes desta cidade.

Além desse testemunho, a própria irmã do acusado a Sra. VANDERLEIA 

ROSA DE ARAÚJO, atuando como informante na audiência de instrução, 

relatou que o réu, no dia dos fatos, juntamente com os demais corréus 

(condenados na ação penal originária do desmembramento) chegaram na 

sua casa com ar de extrema desconfiança, trazendo nas mãos uma 

sacola. Mencionou também que posteriormente com a chegada da polícia 

foi encontrado no guarda-roupa da sua casa o revólver calibre 38 utilizado 

na prática do roubo, o qual teria sido escondido pelo acusado e os demais 

comparsas. Observemos:
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INFORMANTE VANDERLEIA ROSA DE ARAÚJO (...) Afirma a informante 

que é irmã dos denunciados Vanderlei e Wandervaldo, relatando que no 

dia dos fatos, os três denunciados chegaram em sua casa por volta das 

08:30 horas da manhã, trazendo em suas mãos uma sacolinha do 

Boticário, desconhecendo a declarante o conteúdo trazido na referida 

sacola. Que os denunciados permaneceram na residência da declarante 

por aproximadamente 05 minutos, tendo a declarante constatado que os 

mesmos estavam aparentando um ar de extrema desconfiança. Que por 

volta das 11:00 horas da manhã, os policiais civis adentraram em sua 

residência, tendo encontrado no interior de um guarda-roupa, debaixo de 

um cobertor a arma utilizadas no crime, que possivelmente foi escondida 

pelos denunciados na residência da declarante. (...)” (fl. 150).

Depoimentos esse que são corroborados pelas declarações em Juízo dos 

policiais que participaram das diligências após o acontecimento do crime, 

sendo eles WALTER DOURADO e GUTEMBERG AMARO FERREIRA, senão 

vejamos:

TESTEMUNHA WALTER DOURADO, policial civil: “(...) Afirma testemunha 

que na condição de policial civil, participou da prisão dos denunciados 

André, Vanderlei e Wandervaldo, sendo que o último denunciado foi 

posteriormente liberado, eis que não assumiu a autoria delitiva. Quanto aos 

demais denunciados, confessaram espontaneamente a prática delituosa 

narrado na denúncia de fls. 02/03. Que a arma do crime foi encontrada por 

indicação da irmã de um dos denunciados, sendo que o revólver houvera 

sido escondido dentro de um guarda-roupa da casa da referida irmã, 

entretanto, não participou da diligência concernente à recuperação da 

arma utilizada no crime, bem como, do local em que os objetos subtraídos 

foram encontrados.(...)” (fl. 149).

TESTEMUNHA GUTEMBERG AMARO FERREIRA: “(...) Afirma testemunha 

que na condição de policial civil, efetuou as investigações referentes ao 

fato criminoso narrado na denúncia, tendo logrado êxito em prender quatro 

suspeitos da prática criminosa, eis que tratavam-se de pessoas estranhas 

a essa cidade, provenientes da cidade de Alto Garças. Que dos quatro 

conduzidos, apenas dois, Wanderlei e André confessaram a prática 

delituosa. Que a arma do crime foi encontrada por indicação da irmã de 

dois dos denunciados, não tendo o declarante participado da diligência, 

que culminou na sua apreensão. Que os objetos subtraídos 

posteriormente encontrados, o declarante apenas viu o momento em que 

foram entregues na delegacia, não participando da diligência que culminou 

na sua apreensão(...) (fl. 151).

Ao contrário do que alega o acusado e a sua Defesa Técnica, os 

depoimentos prestados pelos policias merecem todo crédito, visto que 

foram eles que participaram das diligências que concluíram com a prisão 

do acusado, além que os seus depoimentos serem coerentes, firmes, 

seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé, principalmente 

porque o depoimento de um confirma o outro.

Consigno que o simples fato da testemunha ser policial não a torna 

suspeita ou prova precária, devendo os depoimentos serem analisados 

com especial valor probatório, sobretudo diante do contexto circunstancial 

do caso em análise.

Além disso, não se pode presumir que os agentes policiais e servidor 

público responsável pela segurança de todos, não dizem a verdade 

acerca do fato que presenciou pelo simples motivo de ter participado da 

prisão do réu. Neste sentido recente decisão do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso que ora colaciono:

“ A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou 

suspeita. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.” (TJMT - 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso – 2ª Câmara Criminal – Hábeas Corpus 

– Classe I - 09 - nº 5.533/01 – Campo Novo dos Parecis; Rel.: EXMO. SR. 

DES. DONATO FORTUNATO OJEDA).”

Por sua vez, o acusado tanto na fase do Inquérito Policial como em Juízo 

negou a prática do delito lhe imputado, aduzindo que no dia dos fatos 

estava na casa de sua mãe e que naquela manhã apenas saiu de casa 

para ir ao Bar do Paraíba “tomar umas cachaças”, de modo que somente 

ficou sabendo do roubo quando os demais denunciados ANDRÉ PAULO 

GOMES DE SOUZA e WANDERLEY ROSA DE ARAÚJO, seu irmão, após o 

cometimento do crime, vieram se esconder na casa em que estava e 

quando os policiais chegaram na residência abordando a todos (fls. 

528/529 – CD/R).

Quanto a essa negativa de autoria, vislumbro que não é sequer razoável, 

diante dos elementos probatórios contrários já mencionados os quais 

apontam que ele realmente estava atuando diretamente no roubo que 

resultou na morte da vítima.

 Além disso, a Defesa não trouxe aos autos nenhum elemento probatório, 

além do interrogatório do réu, para evidenciar que não possui nenhuma 

participação com o evento criminoso, pois uma vez que apresentou novos 

fatos atrai para si o dever de prová-los, segundo entendimento majoritário 

da Jurisprudência.

No que se refere a quem diretamente disparou tiros e executou a vítima, 

esse aspecto não possui importância relevante, pois ficou apurado que o 

acusado VANDERVALDO ROSA DA SILVA, vulgo “LELÊ”, codinome 

WANDERVALDO ROSA DE ARAÚJO agiu em comunhão de desígnios com 

os demais comparsas, objetivando roubar a vítima a mão armada, 

assumindo, então, o risco de praticar crime mais grave como este, o 

Latrocínio.

 Pois no roubo, mormente praticado com arma de fogo, respondem, de 

regra, pelo resultado morte, situado evidentemente em pleno 

desdobramento causal da ação delituosa, todos que, mesmo não agindo 

diretamente na execução da morte, contribuíram para a execução do tipo 

fundamental.

Nesse sentido é o entendimento da Jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO 

(ART.157,§ 3º, IN FINE, DO CP). ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 

157, § 2º, I E II DO CP). CONCURSO MATERIAL. MATERIALIDADE E 

AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO § 1º, DO ART. 29, 

DO CP, EM RELAÇÃO AO RÉU EDUARDO. ACUSADOS AGIRAM EM 

COMUNHÃO DE DESÍGNIOS. APELOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I - A materialidade delitiva é inconteste e encontra-se demonstrada pela 

Perícia Tanatoscópica, assim como pela prova testemunhal, no caso do 

crime de roubo duplamente majorado. A autoria delitiva é do mesmo modo 

irretorquível consoante o depoimento das testemunhas, ouvidas 

extrajudicialmente e em juízo.

II- Em relação ao réu Eduardo, não há que se falar em participação de 

menor importância quando ficou demonstrado que os três acusados 

agiram em comunhão de desígnios com o objetivo de roubar as vítimas (e 

matar, no caso da vítima Fernando José dos Santos). Ajustada a prática 

do roubo e a utilização de arma de fogo no evento, de modo a se antever 

a possibilidade do uso do instrumento e a ocorrência da morte de vítimas, 

tem-se por previsto e aceito o resultado pelo agente, o que caracteriza 

sua responsabilidade pelo latrocínio praticado.

III- Apelos improvidos. Decisão unânime.

( T J - P E  –  P r o c e s s o  A P L  6 2 2 6 8 6 2 0 0 7 8 1 7 0 3 7 0  P E 

0006226-86.2007.8.17.0370, Orgão Julgador 4ª Câmara Criminal, 

Julgamento 20 de Julho de 2011, Relator Alexandre Guedes Alcoforado 

Assunção)

PENAL. LATROCÍNIO (ART. 157 , § 3º , DO CÓDIGO PENAL ). AUTORIA E 

MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO 

RÉU. DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES. CREDIBILIDADE. 

DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DOS DISPAROS FATAIS. 

IRRELEVÂNCIA.RESPONSABILIDADE DE TODOS OS CO-RÉUS. 

DOSIMETRIA PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. 

CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 

CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO FINANCEIRO. RESULTADO 

INERENTE AO TIPO PENAL. ATENUANTE. CONFISSÃO UTILIZADA NA 

SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL 

DA APELAÇÃO.

(TJ-PR – Processo ACR 5708703 PR 0570870-3, Orgão Julgador 3ª 

Câmara Criminal, Publicação DJ: 235, Julgamento 3 de Setembro de 2009, 

Relator Rogério Kanay)

Logo, a autoria do acusado torna-se inquestionável ante as provas 

colacionadas nos autos.

Portanto, presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e 

normativos do tipo previsto no artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte, do 

Código Penal, qual seja, roubo qualificado inexistindo, sequer alegadas, 

excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a 

hipótese típica.

II - DECIDO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia de fls. 02/04, para CONDENAR o Acusado 

VANDERVALDO ROSA DA SILVA, vulgo “LELÊ”, codinome 

WANDERVALDO ROSA DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, trabalhador 

braçal, natural de Alto Garças/MT, filho de Domingos de Araújo e de 

Tereza Rosa de Silva, Residente à Av. Mato Grosso, s/n, Vila Morena, Alto 

Garças/MT, como incurso nas penas do artigo 157, § 3º, segunda parte 
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c.c art. 29, ambos do Código Penal.

III - DOSIMETRIA DA PENA

A pena prevista para o crime de latrocínio é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos 

de reclusão, sem prejuízo da multa.

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 não 

foge a normalidade do tipo. Deixo de analisar os ANTECEDENTES do 

condenado visto que serão considerados no aumento da pena na 

segunda fase desta dosagem. Nada há nos autos de concreto que venha 

a desabonar a CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE do acusado. As 

CIRCUNSTÂNCIAS do crime não fogem da realidade do tipo. O fato 

praticado não causou nenhuma CONSEQUÊNCIA grave, uma vez que a 

morte da vítima já foi considerada na qualificação do crime de roubo. Os 

MOTIVOS DO CRIME não lhe afetam, pois que não se pode considerar a 

ambição, da qual decorre o próprio tipo. Não há que se falar em 

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA no crime em comento.

 Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A 

PENA-BASE em 20 (vinte) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada 

um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e a situação 

econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Segunda Fase – Pena Provisória.

Passando para a segunda fase da dosimetria da pena, RECONHEÇO a 

agravante da reincidência (art. 61, I do CP), pois nos documentos 

referentes aos antecedentes criminais do condenado presente nos autos 

(fls. 145), observa-se que ele já foi condenado pela prática de outro crime 

doloso, conforme Execução de Pena da Comarca de Alto Garças/MT nº 

2006/16-6633, na qual cumpri a pena de definitiva total de 07 (sete) anos e 

06 (seis) meses de reclusão, condenado como incurso no art. 121, caput, 

c/c artigo 14, inciso II do Código Penal.

Assim, a pena provisória passa para 21 (vinte e um) anos de reclusão e 

120 (cem e vinte) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira Fase – Pena Definitiva.

Ante a ausência de causas de diminuição e aumento capazes de influir no 

cômputo da pena, TORNO-A DEFINITIVA A PENA a WANDERVALDO 

ROSA DE ARAÚJO, vulgo “LELÊ” em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 

120 (cem e vinte) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

IV - DA DETRAÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA 

PENA:

Compulsando os autos e o dados presentes no Sistema Apolo, verifica-se 

que o acusado ficou preso preventivamente da data de 24 de fevereiro de 

2015 até 05 de maio de 2016, além disso, retornou a prisão em 08 de maio 

de 2016 e encontra-se preso até a data de hoje, 03 de fevereiro de 2017, 

totalizando o tempo que está preso em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 11 

(onze) dias reclusos.

 Assim atento ao artigo 387, § 2º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA 

aplicada ao acusado para que ATINJA o patamar de 19 (anos) e 19 

(dezenove) dias de RECLUSÃO e 120 (cento e vinte) DIAS-MULTA, cada 

um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato delituoso.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo para o 

condenado o REGIME FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, 

do Código Penal. Além de que o mesmo é reincidente em crime doloso.

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS

No caso em tela, NÃO É CABÍVEL a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 e incisos do 

Código Penal, vez ter sido aplicada pena superior a 04 (quatro) anos e o 

crime ter sido cometido com grave ameaça.

Ademais, DEIXO de aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos 

do artigo 77 e seguintes do CP, uma vez que as penas excederam o 

máximo legal.

CONDENO o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 

de Processo Penal, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 

1.060/50.

VI - DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO RÉU

MANTENHO A PRISÃO do condenado, embora, prisão seja a ultima racio, 

pois compulsando os autos verifico que pelo teor das circunstâncias 

fáticas não há que se falar em concessão de liberdade em favor do 

mesmo. Pois, persistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo 

Penal nos presentes autos, vejamos.

O acusado é contumaz violador da lei penal, segundo de relatório dos 

antecedentes criminais (fls. 145), nesse sentido resta evidenciado a 

necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, pela 

possibilidade de reiteração criminosa e desestabilização social da 

população local, pois se trata de um criminoso de alta periculosidade.

Além disso, deve ser levado em consideração a pena a que ele será 

submetido.

Desta feita, não pode o Judiciário fechar os olhos para a realidade que 

aflora no dia-a-dia, qual seja, a criminalidade que se aproveita de entraves 

judiciais para estender os seus tentáculos. Portanto, as circunstâncias do 

fato em si são suficientes para convencer que a manutenção da prisão 

preventiva é medida processual razoável para o caso.

O condenado deverá ser INTIMADO PESSOALMENTE da sentença, nos 

termos do art. 392, do Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT.

 CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após, o trânsito em julgado:

a) LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal);

b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da 

CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);

c) EXPEÇAM-SE as guias de execução penal;

d) REMETAM-SE os autos ao contador para calcular as penas de multa e a 

pecuniária aplicadas e após, intime-se a Procuradoria da Fazenda 

Estadual para executar aquela, com cópia do cálculo e da sentença.

e) ARQUIVE-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Guiratinga – MT, 03/02/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36236 Nr: 327-29.2015.811.0036

 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: Dineci Carolina Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 Vistos em correição.Inicialmente, tenho que o Recurso de Apelação de 

fls.53/55 é TEMPESTIVO, uma vez que a Autarquia tomou ciência da 

Sentença dia 04/11/2016, conforme AR de fl.71 e protocolou no dia 

16/11/2016, pelo que revogo a certidão de fl.76 em que consta a sentença 

retro como trânsito em julgado.Portanto, RECEBO a apelação retro, 

conforme art. 1.012, §1º, V do NCPC. Intime-se o apelado para, querendo, 

contrarrazoar as razões da apelação no prazo de 15 (quinze) dias.Caso 

nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do art. 

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.Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Por fim, nada impede que 

se de prosseguimento com a execução provisória, ora requestada às 

fls.79/80. Senão vejamos:EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. LIMITES.1. Diante das exigências 

contidas no § 1º do artigo 100 da Constituição Federal, exige-se o trânsito 

em julgado da decisão exequenda para que seja expedida requisição de 

pagamento, mas a sua ausência não constitui óbice ao prosseguimento da 

execução provisória, ao menos até a fase dos embargos, ocasião em que 

necessariamente deverá ser suspensa, aguardando, a partir daí, o 

trânsito em julgado do título executivo.2. A possibilidade de execução 

provisória é viável inclusive no caso das condenações em matéria 

previdenciária.(TRF4, AG 0006257-04.2014.404.0000, Quinta Turma, 

Relatora Maria Isabel Pezzi Klein, D.E. 09/02/2015).Assim sendo, intime-se 

a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à 
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execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar 

com o cálculo apresentado às fls.81/82, na forma do artigo 535 do Código 

de Processo Civil.Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.Após, 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36896 Nr: 579-32.2015.811.0036

 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: Maria Amélia Cardoso Garcia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Bezerra Rodrigues - 

OAB:19829, Viviani Mantovani Carrenho Bertoni - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS DE 

ROO - OAB:.

 SENTENÇA

Vistos em correição.

MARIA AMÉLIA CARDOSO GARCIA ajuizou AÇÃO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS).

 Aduz, em síntese, ser trabalhadora rural, passando a vida toda laborando 

como rurícola, mormente no regime de economia familiar, trabalho 

indispensável à subsistência da família.

Demonstrativo do indeferimento do benefício em sede administrativa à 

fl.44.

A inicial veio instruída com os documentos de fls.07/43, bem como fl.51.

Citado, o requerido apresentou contestação de fls.59/63, alegando, em 

suma, a inexistência de início de prova material da condição de rurícola, no 

lapso temporal exigido.

Impugnação à contestação fls.72/79.

Despacho saneador fl.81.

Audiência de instrução realizada à fl.97.

Memoriais finais pela parte requerente às fls.106/111.

É o relatório.

 Decido.

 São requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos, se 

mulher, e 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 (art. 48, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 8.213/91).

 A autora nasceu em 09.07.1959, pelo que deveria comprovar 180 (cento 

e oitenta) meses de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, de acordo com a tabela disposta no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

O reconhecimento do tempo de serviço rural exige princípio de prova 

material, suplementada por prova testemunhal (Súmula 149 do STJ).

 Quanto ao início de prova material, a jurisprudência vem admitindo outros 

documentos além dos já especificados no art. 106 da Lei nº 8.213/91, 

considerando estes apenas como rol exemplificativo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DO 

EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DA PROVA MESMO APÓS A SEPARAÇÃO. 1. 

Dada a notória dificuldade de comprovação do exercício da atividade rural, 

esta Corte Superior de Justiça considera o rol de documentos previsto no 

art. 106 da Lei nº 8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse 

sentido, já se manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de 

reconhecimento como início de prova material da certidão de óbito do 

cônjuge, bem como da certidão de casamento, mesmo que não 

coincidentes com todo o período de carência do benefício, desde que 

devidamente referendados por robusta prova testemunhal que corrobore 

a observância do período legalmente exigido. 2. Esta Terceira Seção já se 

manifestou pela aceitação, a título de início de prova material, de 

documentos relativos à qualificação do então marido da autora, mesmo 

diante da separação ou do divórcio do casal, quando as informações 

contidas na documentação foi confirmada pela prova testemunhal. 

Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 47907/MG (2011/0217744-5), 6ª Turma do STJ, Rel. 

Sebastião Reis Júnior. j. 13.03.2012, unânime, DJe 28.03.2012).

De outro modo, tem-se que o início da prova material não necessariamente 

abranja o período de carência, desde que a prova testemunhal comprove 

o desempenho de trabalho rural no aludido período.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE 

SERVIÇO. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. 1. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada 

em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito 

conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 

2. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador, inocorrente na espécie. 3. Para a obtenção da 

aposentadoria por idade, o trabalhador rural referido na alínea "a" dos 

incisos I e IV e nos incisos VI e VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, além da 

idade mínima de 60 anos (homem) e 55 (mulher), deverá 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 (artigo 48 da Lei nº 8.213/91), sendo prescindível que 

o início de prova material abranja necessariamente esse período, dês que 

a prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da 

carência, vale dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao 

tempo de carência. [...]. (Recurso Especial nº 345422/SP 

(2001/0068210-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 

18.04.2002, DJU 19.12.2002, p. 467).

A autora colacionou aos autos documentos pessoais (fl.07), matricula de 

imóvel rural (fls.08/09), escritura de compra e venda em nome do esposo 

(fls.11/13), notas fiscais referentes a compra de produtos agrícolas 

(fls.14/22), comprovante de energia rural (fls.23/26), dentre outros 

documentos suficientes que demonstram o exercício de atividade rural por 

parte da requerente.

Ademais, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução é 

uníssona, firme e segura quanto ao exercício de atividade rural por parte 

do demandante durante o período de carência, fazendo jus, por 

conseguinte, ao benefício pleiteado.

Da antecipação dos efeitos da tutela ex offício

Infere-se da interpretação sistemática da norma fundamental inserta no 

art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 c/c os preceitos 

infraconstitucionais prescritos nos artigos 4º, 6º e 294 do Novo Código de 

Processo Civil, ser poder-dever do magistrado, ex officio, em qualquer 

fase processual assegurar, garantir e entregar o provimento jurisdicional, 

pois, norma de eficácia direta, apresenta força normativa tal que vincula 

os fatos imediatamente a elas.

 É dever do magistrado zelar e garantir a eficácia do provimento sob pena 

de ferir-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mormente 

considerando o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88, acrescentado 

pela EC/45.

 No caso em tela, observam-se presentes não apenas os requisitos da 

tutela provisória de urgência, previsto no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo da 

demora”, como ainda a evidência do direito, necessária ao deferimento da 

tutela de evidência (art. 311 do NCPC).

 Ademais, como a força normativa da tutela provisória deriva diretamente 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do dever de efetividade do 

processo, presentes a “probabilidade do direito” e o “perigo da demora”, 

além de evidenciado o direito na própria sentença, o Juiz tem o dever de 

garantir a eficácia do provimento jurisdicional no presente caso.

 Nesse diapasão, quando as causas envolvem pessoas idosas, cuida-se, 

nos termos da literal disposição do preceituado no art. 4º, §1º, Lei 

10.741/03, de um “dever de todos”, inclusive, um dever de justiça social 

(art. 3º, inc. I, c/c art. 170, “caput”, e art. 193, todos da CF/88).

 No caso vertente, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se 

impõe, mormente após a edição do art. 3º Lei 10.741/03, que determina a 

“absoluta prioridade” conferida ao idoso. Além disso, o art. 71 da mesma 

Lei determina “prioridade” na tramitação de ações envolvendo idosos.

 É oportuno, ainda, ressaltar que a antecipação dos efeitos da tutela 

perseguida visa à assistência aos desamparados (art. 6º, “caput”, CF/88), 
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em observância ao principio constitucional da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, inciso III, CF/88).

 Analisando-se os requisitos necessários ao deferimento da tutela 

provisória de urgência (art. 300 do NCPC) e da tutela de evidência (art. 

311 do NCPC), verifica-se presente a “probabilidade do direito” através do 

direito declarado na presente sentença, assim como a demonstração de 

que as afirmações de fato estão comprovadas, tornando o direito 

evidente, o que revela pelo início de prova material e pelos depoimentos 

das testemunhas que corroboram o exercício da atividade rural 

desempenhada em regime de economia familiar, para a subsistência 

familiar.

 Já o “perigo da demora” consiste na possibilidade real de superveniência 

de agravos e acréscimos de riscos, situação inerente à idade avançada 

da parte autora.

 Assim, antecipo a tutela apenas no tocante à implantação do benefício, 

que deve ser imediata.

Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício 'aposentadoria por idade' (art. 48, Lei 8.213/91) 

em favor da parte requerente, retroativos ao requerimento administrativo.

A título de tutela preventiva (art. 5°, inc. XXXV, CF/88, c/c art. 297, 

parágrafo único, art. 497 e art. 500, todos do NCPC, e art. 3°, art. 4°, § 1°, 

e art. 71, Lei 10.741/03), fixo multa cominatória no importe de R$ 200,00 

por dia de atraso, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação, para o cumprimento do preceito mandamental.

Correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, com base 

nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E.

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da 

Lei nº 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% 

a.m. ou com outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de 

poupança que eventualmente venha a ser estabelecido. Contam-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 2º, do NCPC.

Tendo em vista a concessão de tutela antecipada para implantação 

imediata do benefício, forneça a Secretaria os dados necessários para 

tanto, nos termos do item 2.6.5 da CNGC.

Não submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de não 

ultrapassar o teto estipulado no art. 496, §3º, do NCPC, o quantum em que 

condenado o INSS.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de praxe.

 Sem custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37245 Nr: 721-36.2015.811.0036

 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: Josélia da Silva Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 Vistos em correição.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.81, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37246 Nr: 722-21.2015.811.0036

 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: Sebastião Pereira de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 Vistos em correição.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.85, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35794 Nr: 174-93.2015.811.0036

 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: Pedro Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Roberto e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 CERTIDÃO

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme determinação de ref.73 intimo a parte requerida, 

através de seu advogado, a fim de que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente memoriais finais.

Guiratinga - MT, 6 de fevereiro de 2017.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 301 Nr: 44-75.1993.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Garça Branca Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carloni de Assis - 

OAB:11.291-MT, Tatyane Cavalcante de Albuquerque - 

OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho.

Vistos, em correição.

Os presentes autos necessitam de analise detalhada, incompatível com as 

atividades correcionais.

Portanto voltem-me conclusos após a correição.

As providências.

 Guiratinga/MT, 05 de Fevereiro de 2017.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36794 Nr: 544-72.2015.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noaldo Dias da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso 

Siqueira-Procuradora Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:0, 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, bem 

como do item 2.8.1.7 da CNGC, a presente Ação de Execução Fiscal, 

proposta pela Fazenda Pública Estadual- MT, através do sistema PJE – 

Processo Judicial Eletrônico, via PEA – Portal Eletrônico do Advogado, 

tratasse de autos VIRTUAIS. Informo a Vossa Excelência a impossibilidade 

de remessa dos autos na forma física, como requer o requerido na petição 

de ref. 53, vez que os autos encontram-se vinte quatro (24hs) horas 

disponíveis. Conforme determinação em ref. 36 intimo o exequente, 

Fazenda Pública Estadual- MT, através de seu procurador, para que tome 

conhecimento da decisão de ref. 36, bem como da penhora via BACEN 

JUD infrutífera, e manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias quanto à 

forma de prosseguimento do feito ou requerer o necessário.

Guiratinga - MT, 6 de fevereiro de 2017.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42192 Nr: 758-29.2016.811.0036

 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): Sandro de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, bem 

como do item 2.8.1.7 da CNGC, a presente Ação de Execução Fiscal, 

proposta pela Fazenda Pública Estadual- MT, através do sistema PJE – 

Processo Judicial Eletrônico, via PEA – Portal Eletrônico do Advogado, 

tratasse de autos VIRTUAIS. Informo a Vossa Excelência a impossibilidade 

de remessa dos autos na forma física, como requer o exequente na 

petição de ref. 22, vez que os autos encontram-se vinte quatro (24hs) 

horas disponíveis. Conforme determinação em ref. 04 intimo o exequente, 

Fazenda Pública Estadual- MT, através de seu procurador, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens para a formalização da penhora 

ou requeira o necessário.

Guiratinga - MT, 6 de fevereiro de 2017.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42815 Nr: 1022-46.2016.811.0036

 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 - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, em verificação aos autos constatei juntada de 

Contestação do requerido Governo do Estado de Mato Grosso, em ref. 49. 

Intimo a parte autora, através de seu advogado, a fim de que no prazo 

legal apresente réplica.

Guiratinga - MT, 6 de fevereiro de 2017.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41046 Nr: 412-78.2016.811.0036

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP NORTE) SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCML, WRdS, LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA 

LTDA, SR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:MG 84.933, Marcos Edmar Ramos Álvares Rodrigues - 

OAB:MG 110.856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA C. MARQUES - OAB:9995

 Vistos em correição.

Intime-se o requerente para manifestar-se acerca da contestação de ref. 

38, no prazo legal.

Às providências. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 02 de fevereiro de 2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 14980 Nr: 1043-66.2009.811.0036

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Cândida de Jesus Rezende.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Rubi Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Luis Pedroso de 

Oliveira - OAB:, André Luiz Gomes Duran - OAB:, Leonardo 

Randazzo Neto - OAB:3504-A, Max Paulo de Sousa e Silva - OAB:

 Despacho.

Vistos, em correição.

Os presentes autos necessitam de analise detalhada, incompatível com as 

atividades correcionais.

Portanto voltem-me conclusos após a correição.

As providências.

 Guiratinga/MT, 04 de Fevereiro de 2017.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72016 Nr: 1299-81.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR FRANCISCO BEIN DE LIMA, ANDREI 

ANIBAL ZIEGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3.536-B, FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - OAB:18488/O, 

FREDERICO STECCA CIONI - OAB:15.848-A/MT, Jeffeson Moreira de 

Lima - OAB:22.372 OAB/MT, Ricardo Zeferino Pereira - 

OAB:12491-B/MT

 “Vistos etc. Em consonância com o membro do ministério público, entendo 

que é suficiente para a repressão ao delito a imposição das condições do 

artigo 89 da Lei 9.099/95, bem como a prestação pecuniária. Tendo sido 

aceita a proposta de suspensão condicional do processo, SUSPENDO O 

CURSO DO PROCESSO por 02 (dois) anos, imponho aos acusados as 

seguintes condições:

1 – Proibição de frequentar determinados lugares, como por exemplo, 

prostíbulos e lugares similares;
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2 – Comunicar o juízo seu novo endereço em caso de mudança;

3 – Comparecimento pessoal e mensal em juízo para justificar suas 

atividades.

4 – Não se apresentar embriagado em público.

5 – Pagamento de valor correspondente a 03 (três) salário mínimos, para 

cada réu, devendo o pagamento ser feito em 6 (seis) parcelas. As 

quantias deverão ser depositadas na Conta Única. A primeira parcela 

deverá ser paga em 30 (trinta) dias a partir da presente data.

Os acusados saem cientes de que descumprida qualquer das condições 

acima, ou vindo a ser processado, o processo retomará seu curso, com a 

revogação do benefício.

Decorrido o prazo da suspensão, vistas ao MP. Cumpra-se, expedindo o 

necessário”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71223 Nr: 506-45.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Franklin Cardoso 

- OAB:13779-B/MT

 “Vistos em correição.

 Inicialmente, em razão da ausência do advogado de defesa, nomeio a 

advogada Dr.ª Aline Soaria Wasilewski Ormond para o ato, fixando os 

honorários advocatícios em 1,5 URH, conforme a tabela da OAB/MT, pelo 

serviço prestado, devendo a Secretaria de Vara expedir a competente 

certidão.

Intime-se o advogado constituído para que justifique sua ausência na 

solenidade, no prazo de 05 (cinco) dias.

 No mais, com o retorno das Cartas Precatórias expedidas às fl. 124, fl. 

127 e fl. 128, considerando que se encerrou a instrução processual, 

dê-se vista as partes para alegações finais, pelo prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias.

Solicitem-se informações quanto ao cumprimento das missivas expedidas 

nos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30893 Nr: 48-43.2004.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MARTINS DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14.371/MT, EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSÉ 

ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista a não localização do acusado no endereço constante nos 

autos, no qual ele já foi intimado em atos anteriores, e tendo em vista o 

dever da parte em manter atualizado o endereço no processo, decreto a 

revelia do réu, nos termos do artigo 367 do CPP.

Assim, declaro encerrada a instrução processual.

DÊ-SE vista as partes para alegações finais pelo prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias.

Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 43886 Nr: 758-58.2007.811.0096

 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): ELOIR HENRIQUE PALEARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Vistos em correição.

 Inicialmente, homologo a desistência da inquirição da testemunha 

Raimundo Nonato A. Souza conforme requerido pelo Ministério Público.

Solicite-se a devolução das Cartas Precatórias de fls. 160 e 161.

Mantenham-se os autos conclusos para apreciação do pedido da defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76112 Nr: 759-62.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES ARNDT CAVALCANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Soraia Wasilewski 

Ormond - OAB:17496/O

 “Vistos em correição.

 Considerando que as partes desistem da inquirição da testemunha Laura 

Barbosa dos Anjos Pereira, HOMOLOGO a desistência para que surta 

seus efeitos legais e jurídicos.

Diligencie a Secretaria de Vara, quanto à missiva expedida à ref. 29.

REDESIGNO solenidade para inquirição da testemunha Paulo Sérgio Pereira 

Duarte, para o dia 15 de fevereiro de 2017 às 14h30min.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80527 Nr: 1510-15.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857

 Assim, inobstante as argumentações e documentos expostos pelo 

postulante, o pedido de revogação da prisão preventiva encontra óbice 

legal intransponível, consistente na presença dos requisitos e 

fundamentos da prisão cautelar (CPP, art.312). Posto isso, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva ou liberdade provisória 

formulada em favor do acusado e, por consequência, MANTENHO a prisão 

preventiva de PAULO HENRIQUE DA SILVA NUNES, nos termos do art. 

312, do Código de Processo Penal. Analisando os autos, verifico que o 

advogado nomeado do acusado ainda não apresentou resposta a 

acusação, se limitando ao pedido de revogação da custódia do réu. Diante 

disso INTIME-SE o causídico para, no prazo legal, apresentar a defesa do 

acusado. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. Itaúba-MT, 

03 de fevereiro de 2017. Adalto Quintino da Silva Juíza de Direito 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74573 Nr: 167-18.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcleber da Silva Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Joanella - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 “Vistos em correição.

 Aguarde-se o retorno das Cartas Precatórias expedidas às ref. 81, ref. 

93 e ref. 94.

 Após, com o retorno das missivas, considerando que se encerrou a 

instrução processual, dê-se vista as partes para alegações finais, pelo 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

Comunique-se ao Juízo da 3º Vara Criminal de Sinop/MT, acerca da 

ciência dada ao acusado e seu defensor quanto à audiência designada 

naquele Juízo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78839 Nr: 594-78.2016.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 78838

Retifico erro material contido na decisão de fls. 50/51 para consignar que 

a audiência de conciliação fica designada para o dia 25/04/2017, às 

18h:00min, mantidos os demais termos da decisão.

Itaúba-MT, 3 de fevereiro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 80006 Nr: 1329-14.2016.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO JANDIR BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pelo MUNICIPÍO DE ITAÚBA – 

MATO GROSSO contra CLAUDINO JANDIR BASSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial veio instruída de documentos (ref. 01).

A decisão (ref.04) designou audiência de conciliação, ante a XI Semana 

Nacional da Conciliação.

Em seguida, a parte exequente informou que em consulta ao banco de 

dados do setor de tributos, constatou-se a liquidação do débito por parte 

do executado, razão pela qual pugnou pela extinção do feito (ref.12).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de ref. 26, assim, via de consequência, cabível a 

extinção da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 1º da LEF c/c 

o art. 924, inc. II, e o art. 925, estes últimos do CPC.

Tendo em vista que a quitação do débito ocorreu antes da citação do 

executado, isento-o do pagamento das custas e taxa judiciária, além dos 

honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO.

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

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81487 Nr: 1903-07.2016.811.0009

 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: LAÉRCIO PENHA

 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 número: 1903-07.2016.811.0009

Código n°: 81487

Vistos em correição.

Trata-se de ação para recebimento de aposentadoria por idade rural 

interposta por LAÉRCIO PENHA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, em que foi declinada a competência a este juízo 

pela Comarca de Colíder/MT, tendo em vista que a parte autora reside na 

cidade de Nova Santa Helena/MT.

Analisando os autos verifica-se que havia sido agendada audiência de 

instrução e julgamento, momento em que foi determinada a remessa dos 

autos.

Assim, para dar continuidade ao feito DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 15 DE MARÇO DE 2017 ÀS 15H45MIN.

Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

contados da intimação do agendamento da audiência, apresentar o rol de 

testemunhas (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.

Considerando que a parte autora pugnou pela realização de depoimento 

pessoal do requerido, INTIME-SE o mesmo, pessoalmente, para 

comparecimento a solenidade ora designada.

Tendo a autarquia requerido o depoimento pessoal da parte autora, sob 

pena de confissão, INTIME-A pessoalmente para comparecimento a 

solenidade ora designada, sob pena de confesso, artigo 385, §1°.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Itaúba/MT, 03 de fevereiro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74774 Nr: 242-57.2015.811.0096

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A, BEVICRED INFORMAÇÕES 

CADASTRAIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Soraia Wasilewski 

Ormond - OAB:17496/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:327.026/SP, JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA - 

OAB:15115, MARIA ISABEL ORLATO SELEM - OAB:115997

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial para JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para: i) decretar a 

rescisão do contrato de empréstimo consignado que a parte autora 

mantém com a parte requerida BANCO CETELEM S/A; ii) condenar a parte 

demandada a ressarcir a parte autora, em dobro, todos os valores 

indevidamente descontados diretamente em sua folha de pagamento; iii) 

determinar aos requeridos que se abstenham de efetuar os descontos 

quanto ao contrato em questão na folha de pagamento da parte 

autora.CONDENO os requeridos ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, pelo que ARBITRO estes em 10% sobre o valor 

da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, 

inciso I, do CPC. Defiro o pedido da parte autora requerido na exordial, 

devendo a mesma depositar em juízo o valor do empréstimo debitado em 

sua conta 5.706,82 (cinco mil setecentos e seis reais e oitenta e dois 

centavos) que será disponibilizado posteriormente a parte requerente.Por 

conseguinte, CANCELO A SOLENIDADE AGENDADA NOS 

AUTOS.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Itaúba/MT, 1° de fevereiro 

de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 80202 Nr: 1424-44.2016.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE MOLAS ITAÚBA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pelo MUNICIPÍO DE ITAÚBA – 

MATO GROSSO contra POSTO DE MOLAS ITAÚBA LTDA - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída de documentos (ref. 01).

A decisão (ref.04) designou audiência de conciliação, ante a XI Semana 

Nacional da Conciliação.
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Em seguida, a parte exequente informou que em consulta ao banco de 

dados do setor de tributos, constatou-se a liquidação do débito por parte 

do executado, razão pela qual pugnou pela extinção do feito (ref.13).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de ref. 26, assim, via de consequência, cabível a 

extinção da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 1º da LEF c/c 

o art. 924, inc. II, e o art. 925, estes últimos do CPC.

Tendo em vista que o executado quitou o débito ante da citação, isento-o 

do pagamento das custas e taxa judiciária, bem como dos honorários 

advocatícios.

Com o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO.

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

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81212 Nr: 1683-39.2016.811.0096

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil).

(...) INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC(...) Por 

oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 15 DE MARÇO DE 2017 ÀS 14H00MIN.Com efeito, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência.Desse modo, deverão as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

agendamento da audiência, apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 

4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da audiência (dia, 

hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do 

juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a parte autora pugnou pela realização de 

depoimento pessoal do requerido, INTIME-SE o mesmo, pessoalmente, para 

comparecimento a solenidade ora designada, sob pena de confesso, 

artigo 385, §1°.Caso a autarquia requeira a realização de depoimento 

pessoal da parte autora INTIME-SE a pessoalmente para comparecimento a 

solenidade ora designada, sob pena de confesso, artigo 385, §1°.Defiro o 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 

4º, caput, da Lei nº 1.060/1950.INTIME-SE. CITE-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Itaúba/MT, 1° de 

fevereiro de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81213 Nr: 1684-24.2016.811.0096

 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: ROSELI ESSER ASTRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil).

(...) Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC (...) Por oportuno, 

desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15 DE 

MARÇO DE 2017 ÀS 14H15MIN.Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência.Desse modo, deverão as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

agendamento da audiência, apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 

4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da audiência (dia, 

hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do 

juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a parte autora pugnou pela realização de 

depoimento pessoal do requerido, INTIME-SE o mesmo, pessoalmente, para 

comparecimento a solenidade ora designada, sob pena de confesso, 

artigo 385, §1°.Caso a autarquia requeira a realização de depoimento 

pessoal da parte autora INTIME-A pessoalmente para comparecimento a 

solenidade ora designada, sob pena de confesso, artigo 385, §1°.(...) 

.INTIME-SE. CITE-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Itaúba/MT, 1° de fevereiro de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70776 Nr: 59-57.2013.811.0096

 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: ZULMA MIGLIOLI CASSENOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, 

Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. (1) Diante da ausência das testemunhas arroladas ás fl. 82v e da 

não apreciação do pedido de intimação delas pelo Juízo, e considerando 

ainda o não cumprimento do mandado de intimação do autor, REDESIGNO 

esta solenidade para o dia 15 de março às 17h00min.

 Saem os presentes intimados.”

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44279 Nr: 1003-67.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Henrique Soares da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 052/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso impulsiono os 

autos para intimar/dar ciência o(a) patrono(a) do(s) réu(s) acerca do 

recambiamento temporário do reeducando, da cadeia pública local para a 
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Penitenciária Major Eldo de Sá “Mata Grande” – Rondonópolis-MT em razão 

de medida de segurança, conforme determinação do diretor da Cadeia 

Pública de Itiquira/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38643 Nr: 920-85.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claúdio dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 052/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso impulsiono os 

autos para intimar/dar ciência o(a) patrono(a) do(s) réu(s) acerca do 

recambiamento temporário do reeducando, da cadeia pública local para a 

Penitenciária Major Eldo de Sá “Mata Grande” – Rondonópolis-MT em razão 

de medida de segurança, conforme determinação do diretor da Cadeia 

Pública de Itiquira/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41539 Nr: 2176-63.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Fabiano Bernardino, Aleff Roger 

Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 052/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais especiais criminais do Estado de Mato Grosso e 

considerando certidão do oficial de justiça, impulsiono os autos para 

intimar o advogado do réu Everson Fabiano Bernardino para apresentar as 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43526 Nr: 656-34.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monise Regina Vieira da Silva, Marcos Paulo 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber da Silva Camargo - 

OAB:15211, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 052/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso impulsiono os 

autos para intimar/dar ciência o(a) patrono(a) do(s) réu(s) acerca do 

recambiamento temporário do reeducando, da cadeia pública local para a 

Penitenciária Major Eldo de Sá “Mata Grande” – Rondonópolis-MT em razão 

de medida de segurança, conforme determinação do diretor da Cadeia 

Pública de Itiquira/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44461 Nr: 1074-69.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelson Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 052/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais especiais criminais do Estado de Mato Grosso e 

considerando certidão do oficial de justiça, impulsiono os autos para 

intimar o advogado Dr. Anfilófio Pereira Campos Sobrinho para que no 

prazo de 10 (dez) dias, responda a acusação, por escrito, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47202 Nr: 2807-70.2016.811.0027

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romilson de Almeida Dias, Ueslley Rodrigues 

Pereira, Karina Poliana Rodrigues Teodoro, Mateus Pinheiro Ceschini, 

Kelson Lopes Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, Maissa Almeida de Jesus - OAB:15.713/MT, 

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 052/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso impulsiono os 

autos para intimar/dar ciência o(a) patrono(a) do(s) réu(s) Kelson Lopes 

de Oliveira acerca do recambiamento temporário do reeducando, da 

cadeia pública local para a Penitenciária Major Eldo de Sá “Mata Grande” – 

Rondonópolis-MT em razão de medida de segurança, conforme 

determinação do diretor da Cadeia Pública de Itiquira/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46970 Nr: 2690-79.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhon Cleber Rodrigues Lara, Adelneuso Souza 

Lara Junior, A sociedade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimarâes 

Junior - OAB:15.694, Douglas Cristiano Alves Lopes - 

OAB:15616/MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3402

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 052/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso impulsiono os 

autos para intimar/dar ciência o(a) patrono(a) do(s) réu(s) acerca do 

recambiamento temporário do reeducando, da cadeia pública local para a 

Penitenciária Major Eldo de Sá “Mata Grande” – Rondonópolis-MT em razão 

de medida de segurança, conforme determinação do diretor da Cadeia 

Pública de Itiquira/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47039 Nr: 2732-31.2016.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Custodio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Borges Penna - 

OAB:74.665 B, Paula Márcia de Oliveira Daniel - OAB:

 Vistos etc.

Designo para o dia 09 de março de 2017, às 15h15min., audiência para a 

inquirição da testemunha.

Comunique-se o Juízo Deprecante, informando o número da presente 

deprecata, para eventual pedido de informações solicitando, se for o 

caso, cópia do depoimento da testemunha prestada na fase inquisitorial.

Intimem-se.

Notifique o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se com eficiência o necessário, servindo a 2ª via desta como 

mandado.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47747 Nr: 278-44.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Paula de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaíva Marino - 

OAB:14.033/MT

 Vistos etc.

Designo para o dia 06 de abril de 2017, às 15h00min, audiência para 

inquirição da testemunha.

Comunique-se o Juízo Deprecante, informando o número da presente 

deprecata, para eventual pedido de informações, solicitando ainda, se for 

o caso, que seja encaminhado cópia do depoimento da vítima prestado na 

fase inquisitorial.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública

Cumpra-se com eficiência o necessário, servindo a 2ª via desta como 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37143 Nr: 277-30.2015.811.0027

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Notificação Judicial ajuizada pela FEDERAÇÃO 

SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

FESSP/MT em desfavor da CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA – MT, todos 

(as) devidamente qualificados (as).

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/37.

Após o recebimento da inicial (fls. 40), a autora foi intimada, via DJE e 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, porém em todas elas quedou-se inerte, conforme se vê nos 

autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada, tanto via DJE 

quanto pessoalmente para dar andamento no feito, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, mas em todas elas permaneceu inerte, resta, pois, 

caracterizado o abandono de causa.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 31671 Nr: 461-91.2013.811.0047

 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, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CL, PFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- OAB:Proc. Do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11.135, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

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 requerido, Sr. Pedro Ferreira de Souza, intimado, através de 

seu(s) patrono(s), Dr. Faustino Lopes dos Santos, a fim de que se 

manifeste quanto aos Embargos de Declaração opostos nos autos.

Jauru, 3 de fevereiro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10833 Nr: 480-02.2010.811.0048

 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: GERSISLENE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA DE ANDRADE 

CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados 

na AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CUMULADA 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por GERSILENE BARROS em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme fundamentação 

supra.3.2. Deixo de condenar o autor em verbas se sucumbência por ser 

beneficiário da gratuidade da justiça.3.3. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se, ficando autorizado o desentranhamento de 

documentos, mantendo-se cópia.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3408 Nr: 492-26.2004.811.0048

 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: TEREZINHA GOMES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 10 (dez) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23885 Nr: 157-55.2014.811.0048

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Vistos, etc.

1. Diante da certidão acostada nos autos, demonstrando o transito em 

julgado do acórdão que manteve incólume a sentença atacada, o 

processo deve prosseguir nos termos da sentença de improcedência, 

sendo arquivado definitivamente.

2. Traslade-se cópia da referida sentença e acórdão para os autos Código 

22947, em apenso.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22947 Nr: 1007-46.2013.811.0048

 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: MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5026 MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 Vistos, etc.

1. Diante do transito em julgado das sentenças de mérito prolatadas nos 

autos Códigos 23885 e 23886, defiro o pedido retro para que o 

Embargante seja intimado a comprovar o recolhimento das custas 

processuais, sobre o novo valor da causa, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do feito.

 2. Altere-se o valor da causa, conforme determinado na sentença 

transitada em julgado dos autos Código 23886.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 542 Nr: 24-38.1999.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A, Mario Sérgio Pereira da Silva - OAB:, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de fl. 732, para que seja expedida nova Carta Precatória 

para a Comarca de Cândido Mota – SP, com a mesma finalidade da 

anterior.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23886 Nr: 158-40.2014.811.0048

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Vistos, etc.

1. Diante da certidão acostada nos autos, demonstrando o transito em 

julgado do acórdão que manteve incólume a sentença atacada, o 

processo deve prosseguir nos termos da sentença de improcedência, 

sendo arquivado definitivamente.

2. Traslade-se cópia da referida sentença e acórdão para os autos Código 

22947, em apenso.

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

Comarca de Marcelândia

Portaria

P O R T A R I A Nº. 08/2017 - DF.

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Rafael Siman Carvalho, 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 disposto na Lei nº 8.814/08 – SDCR;

 RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR o servidor HIGNO PIRES ALVES, matrícula 32.708, para 

exercer a função de Gestor Geral do Fórum da Comarca de Marcelândia - 

MT, a partir da data da publicação desta portaria, até ulterior deliberação;

Art. 2º Publique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópias ao Departamento de 

Recursos Humanos.

 Marcelândia, 05 de fevereiro 2017.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70236 Nr: 1391-15.2016.811.0109

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR AS PARTES DA DATA DESIGNADA PARA A 

INSTALAÇÃO DA PERICIA, DIA 6 DE MARÇO DE 2017, ÀS 12:30 HORAS 

EM FRENTE AO FÓRUM LOCAL.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36064 Nr: 904-15.2011.811.0111

 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: SILÂNDIA APARECIDA PAULINO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, Priscila Kei Sato - OAB:15684-A

 Vistos. Ante o pedido de cumprimento de sentença formulado por Silândia 

Aparecida Paulino Maciel em desfavor de Bv Financeira s/a Crédito, 

Financiamento e Investimento, juntamente com os cálculos de liquidação de 

sentença atualizados, DETERMINO a intimação da parte devedora para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para o executado, independente de 

penhora ou nova intimação, apresentar impugnação (art. 525, CPC). 

Apresentada impugnação ou decorrido o prazo, INTIME-SE a requente 

para, em 15 (quinze) dias, dar prosseguimento no feito. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 50449 Nr: 317-56.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ABREU FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DE ABREU FERREIRA, Rg: 

13884255, Filiação: Malvina de Abreu Ferreira e Inacio Ferreira, data de 

nascimento: 12/07/1980, brasileiro(a), convivente, 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: Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE por 

reconhecer a prescrição em concreto da pretensão punitiva estatal em 

face do denunciado(a) supranominado, com supedâneo no artigo 107, 

inciso IV c/c artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.Transitada em 

julgado a presente sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.Sem custas nem honorários advocatícios.Ciência ao 

Ministério Público.Providências necessárias.Matupá (MT), 26 de agosto de 

2016. FABIO PETENGILL, Juiz 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, REGINA MATOS DAVI, 

digitei.

Matupá, 03 de fevereiro de 2017

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35962 Nr: 802-90.2011.811.0111

 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: IMDA, Aldenora Campos Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GREICK JUSTINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO GREICK JUSTINO DE ALMEIDA, 

Cpf: 02981174100, 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: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o 

requerido de Marcio Greick Justino de Almeida, qualificado nos autos, ao 

pagamento de pensão alimentícia que fixo em 50% salário mínimo, 

atualmente correspondente ao valor de R$ 440,00 (quatrocentos e 

quarenta reais), mais 50% de eventuais despesas extraordinárias, 

devidamente comprovadas, a serem pagos mensalmente à requerente. 

Consigno que o valore referente à pensão alimentícia deverá ser 

depositado na conta corrente de titularidade da requerente, até o dia 10 de 

cada mês ou, ainda, pessoalmente, mediante contraprestação de recibo. 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Isento as partes do 

pagamento de custas e emolumentos judiciais, por serem beneficiários da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 1.060/50.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se.Operada a coisa julgada formal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.Matupá (MT), 27 de junho de 

2016. FABIO PETENGILL, Juiz 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, REGINA MATOS DAVI, 

digitei.

Matupá, 03 de fevereiro de 2017

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27379 Nr: 1895-64.2006.811.0111

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamir Verruck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MATUPÁ - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1895-64.2006.811.0111 – Código 27379

ESPÉCIE: Execução Fiscal

PARTE REQUERENTE: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

PARTE REQUERIDA: Itamir Verruck

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Itamir Verruck, Cpf: 48853658134 

Filiação: Ariovaldo Verruck e Elydia Tafarel Verruck, data de nascimento: 

15/10/1967, brasileiro(a), natural de Itapejara d'oeste-PR, casado(a), 

Endereço: Incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/09/2006

VALOR DA CAUSA: R$ 6.611,12

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, BEM COMO, para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto nos autos, no prazo de legal.

 SENTENÇA: Vistos.Trata-se de Ação de Execução Fiscal promovida por 

Ibama – Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis em face de Itamir Verruck, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do procedimento, deixou a parte autora de promover 

os atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono 

da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante certidão inclusa (f.57). 

Relatados, DECIDO. DIANTE DO EXPOSTO, havendo abandono da causa 

por mais de trinta dias por negligência da parte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito (art. 485, III, do Código de Processo 

Civil). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se 

os autos com as baixas e cautelas de estilo. Matupá (MT), 8 de setembro 

de 2016. FABIO PETENGILL- Juiz Substituto.

Eu, Regina Matos Davi - Auxiliar Judiciária, digitei. Matupá - MT, 3 de 

fevereiro de 2017.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 351 Nr: 1170-75.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, 

Filiação: Joaquim Pereira dos Santos e Maria Pereira da Silva. 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: Assim sendo, em observancia ao princípio constitucional da 

soberania do veredito do Juri Popular, Julgo Procedente a ação penal e 
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condeno o réu RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS como incurso nas 

penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV,do Código Penal. Em homenagem 

ao princípio da individualização da pena, passo a realizar a dosimetria da 

reprimenda.DOSIMETRIA DA PENA1ª Fase – Circunstâncias judiciaisA 

pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) 

anos de reclusão.Examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, 

verifica-se que devem ser negativadas a culpabilidade, as circunstâncias 

fáticas e os motivos do crime, porque anormais e incomuns ao tipo 

penal.Quanto à culpabilidade, consolidou-se na jurisprudência de nossos 

Tribunais a ideia de que o cometimento de crime de homicídio em concurso 

de agentes é sim causa de desvaloração da conduta, porque revela agir 

mais cruento e vil, o que na hipótese é muito evidente, na medida em que, 

conforme narrado nos autos, o réu e outros comparsas, se armaram 

fortemente, se acercaram do barraco onde estava a vítima e seus irmãos 

e familiares, atuando sempre em conjunto e de modo absolutamente 

desarrazoado, gritando e atirando em direção a todo barraco, tendo 

inclusive alcançado a vítima, que nada tinha com os fatos e mesmo assim, 

chutaram-na, agrediram-na e atiraram nela diversas vezes, demonstrando 

uma crueza de sentimentos e de atitudes que não pode ser tida como 

normal.Lado outro, no que pertine aos motivos do crime, Raimundo admitiu 

que a razão de irem até o barraco dos chamados “irmãos Grosso” foi o 

desejo de vingarem, por suas próprias mãos e forças, a morte de um 

companheiro de garimpo, que atribuíam a um dos aludidos irmãos Santos, 

mas que como não o achavam, atiraram em direção a todos, 

caracterizando a frivolidade do comportamento criminoso, o que foi 

admitido e reconhecido pelo Corpo de Sentença ao qualificar triplamente o 

delito.Da mesma forma, as circunstâncias fáticas são anormais, na medida 

em que ficou bem demonstrado que se reuniram, pegaram armas que não 

eram suas, tomadas do dono do garimpo em que trabalhavam, e rumaram, 

em meio à madrugada, em direção ao barraco de uma família toda, atirando 

sem medidas, até acertar qualquer um dos integrantes do 

barraco.Existindo, portanto, três circunstâncias negativas, fixo a pena 

base acima do mínimo legal em 15 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão.2ª 

Fase – Agravantes e Atenuantes:Tendo o Conselho de Sentença 

reconhecido três causas de qualificação, uma delas já serviu a adjetivar o 

delito (traição), a outra foi dimensionada na primeira fase e, portanto, a 

derradeira (recurso que dificultou a defesa da vítima), será valorada na 2ª 

fase dosimétrica, porque prevista como agravante genérica no art. 61, II, 

c, do CP, verbis:APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO 

DUPLAMENTE QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL - RECURSO QUE 

DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - FUTILIDADE - INVIABILIDADE DO 

DECOTE - INDÍCIOS DE SUA CONFIGURAÇÃO - APOIO NA PROVA 

PRODUZIDA - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - PENA 

APLICADA - PENA-BASE - ACERTO - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS NEGATIVAS - UMA QUALIFICADORA QUE FOI UTILIZADA PARA 

MODIFICAR O PATAMAR DA PENA-BASE - § 2º DO ART. 121 DO CP - 

QUALIFICADORA REMANESCENTE QUE INCIDIU NA SEGUNDA ETAPA DE 

FIXAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE - POSSIBILIDADE - 

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ART. 65, III, D DO CP - 

RECONHECIMENTO - CARATÉR PREPONDERANTE DESSA ÚLTIMA - 

COMPENSAÇÃO - ART. 67 DO CP - PENA QUE SE REDUZ. Em apelação 

criminal contra a decisão dos jurados, não cabe à instância revisora 

substituir os membros do Conselho de Sentença e afirmar que o 

acolhimento da tese defensiva era ''melhor'' que a da acusação, mas 

apenas aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nas provas 

existentes nos autos. De se manter a qualificadora do motivo fútil, quando 

da análise das provas existentes nos autos autoriza de alguma forma 

constatar sua existência, bem assim, que os Jurados possam ter 

compreendido sua presença, não estando assim configurada uma 

hipótese de ausência de motivo para a prática do crime, tal como alega a 

defesa. O col. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido 

que é possível, em caso de existência de mais de uma qualificadora, no 

crime de homicídio, que uma delas justifique o tipo penal qualificado - art. 

121, § 2º do CP, e as demais como circunstâncias judiciais ou então, como 

agravantes da segunda fase da dosimetria da pena. Para que em um caso 

concreto incida a atenuante da confissão espontânea, não impôs o 

legislador qualquer ressalva ou condição, por exemplo, se total ou parcial, 

presente o ato de confessar o evento, seja do modo que for, a respectiva 

circ unstância é de ser aplicada. V.V.: Para a caracterização da 

circunstancia atenuante da confissão espontânea, mister que o agente 

confitente confirme, em juízo, a materialização de toda a estrutura típica 

que informa o injusto penal, corroborando eventual admissão trazida em 

versão primitiva. A incidência de mais de uma qualificadora no caso em 

apreço não autoriza a utilização de uma delas como agravante na 

segunda fase de dosimetria da pena, mas tão somente como circunstância 

judicial desfavorável, de acordo com a previsão do artigo 61 do CPB.

(TJ-MG - APR: 10024113154165002 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de 

Julgamento: 20/02/2014,Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 28/02/2014)Doutro lado, não há como se reconhecer 

confissão porque Raimundo não confirmou em juízo o que disse na fase 

policial, e, portanto, a admissão na fase de inquérito não serve a amparar 

a conclusão judicial e, assim sendo, não é caso de redução da 

pena.Dessarte, acresço em mais 1/6 a pena arbitrada no início da 

dosagem, alcançando o montante de 18 anos, 2 meses e 12 dias de 

reclusão.3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:Inexistem causas de 

aumento e de redução, razão porque torno definitiva a pena em 18 anos, 2 

meses e 12 dias de reclusão. Fixada a pena em mais de 8 anos, e sendo o 

delito perpetrado contra a vida, fixo o regime inicial fechado.Ademais, 

sobreleva mencionar que o réu se encontra em local incerto, não tendo 

sido encontrado nem mesmo para se defender em plenário, 

obstaculizando, portanto, a aplicação da lei penal, sendo, ainda, notório 

que foragiu-se da detenção provisória à época da instrução penal, o que 

revela sua intenção de viver à margem da sociedade e de se submeter à 

aplicação da norma, o que justifica, sem sombra de dúvidas, o decreto 

segregacional, para que Raimundo seja localizado e dê início ao 

cumprimento de sua pena.Expeça-se certidão em favor da advogada 

nomeada a fim de que possa cobrar os honorários junto ao Estado de 

Mato Grosso.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências: 1 –Expeça-se a competente Guia de 

Recolhimento, encaminhando-a ao Juízo da Vara de Execuções Penais 

desta Comarca, para a formação dos Processos Executivos, 

procedendo-se às anotações de estilo. 2 - A suspensão dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação, que 

significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais penas acessórias 

da condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos 

(CF, art. 15, inc. III).3 - Oficie-se ao Cartório Eleitoral respectivo, 

comunicando sobre a suspensão ventilada. Comunique-se e registre-se, 

oportunamente. Publicada no Plenário do Júri da Comarca de Matupá/MT, 

em 7 de novembro de 2016, às 14h10min., saindo as partes intimadas para 

os efeitos recursais. FABIO PETENGILL,Juiz Presidente do Tribunal do Júri.

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, REGINA MATOS DAVI, 

digitei.

Matupá, 03 de fevereiro de 2017

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 34013 Nr: 1323-69.2010.811.0111

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Antonio Damim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Kochhann - 

OAB:7678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILTON ANTONIO DAMIM, 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: Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos 

artigos 156, inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de 

Processo Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado 

satisfez a obrigação.Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, 

fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(s).Sem custas e honorários, em virtude do disposto no art. 26 da Lei 

n° 6.830/80.Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Matupá – MT, 18 de agosto de 2016.Fabio 

PetengillJuiz Substituto
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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, REGINA MATOS DAVI, 

digitei.

Matupá, 03 de fevereiro de 2017

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 232 Nr: 794-89.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO DUARTE, Filiação: Lima Duarte 

e Conceição Duarte. 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: Atento à soberana e sábia decisão do nobre Conselho de 

Sentença, JULGO PROCEDENTE a ação penal vertida pelo Ministério 

Público Estadual, para condenar o réu Gilberto Duarte, brasileiro, de 

estado civil e paradeiro ignorados, natural de Marabá Paulista/SP, filho de 

Lima Duarte e Conceição Duarte, nas penas do artigo 121, § 2°, incisos I 

(última figura) e IV, do Código Penal.Passo, ato contínuo, a realizar a 

dosimetria da reprimenda, respeitando-se o princípio constitucional da 

individualização da pena:1.DOSIMETRIA: 1ª FASEA pena prevista para o 

homicídio qualificado é de doze (12) atrinta (30) anos de reclusão, 

devendo ser aplicada a causa de redução somente ao depois da fixação 

da pena-base.Iniciando a dosagem pela análise das circunstâncias do art. 

59 do CP, há que se recordar que a fato de “matar alguém” já é tipificador 

da conduta delituosa, não podendo servir a adjetivar as circunstâncias 

judiciais, conforme remansoso entendimento das Cortes.Forte nessa ideia, 

avaliando as circunstâncias do caso em concreto, parece-me que 

comporta desvalor as circunstâncias do crime, porque perpetrado durante 

a madrugada, às escondidas, de modo arquitetado, após a vítima e seu 

parceiro terem passado por ele, tudo a indicar uma postura de 

premeditação e cotejo prévio da execução do delito, o que comporta 

negativação.Desse modo, negativada uma circunstância judicial, e atento à 

ideia de termo médio como parâmetro para a fixação da pena-base, 

arbitro-a em 13 anos e 6 meses de reclusão.2.DOSIMETRIA: 2ª FASENo 

que concerne à segunda fase da dosagem de pena, não me parece que a 

admissão realizada pelo condenado possa ser usada como atenuante, na 

medida em que tudo que confessou na fase de inquérito, modificou a 

versão em sede judicial, inclusive suscitando tese de legítima defesa, o 

que, segundo a jurisprudência moderna equivale à “meia confissão”, que 

não é causa atenuante, na medida em que, como restou já sedimentado na 

jurisprudência, a admissão da confissão parcial somente se impõe se é 

“um dos fundamentos da condenação”, o que não é a hipótese dos autos, 

porque o reconhecimento do Egrégio Conselho de Sentença é bastante 

distante daquilo que foi admitido pelo réu.Colhe-se da 

jurisprudência:“CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA NO INQUÉRITO, QUE NÃO ALICERÇOU A CONDENAÇÃO. 

POSTERIOR RETRATAÇÃO EM JUÍZO. NÃO-APLICAÇÃO DA ATENUANTE. 

RECURSO PROVIDO.I – Não se aplica atenuante relativa a confissão no 

inquérito policial, posteriormente retratada em juízo, se esta não serviu, 

efetivamente, para alicerçar a sentença condenatória, uma vez que outros 

elementos e circunstâncias do feito foram considerados para formar a 

convicção do Julgador a respeito da materialidade e autoria do delito 

praticado. Precedentes” (STJ, REsp 885415/PR, Relator:Ministro Gilson 

Dipp, Quinta Turma).Noutro viés, tendo o Conselho de Sentença 

reconhecido duas causas de qualificação, uma delas já serviu a adjetivar 

o delito (motivo torpe), podendo a outra (recurso que impossibilitou a 

defesa da vítima)ser valorada na 2ª fase dosimétrica, porque prevista 

como agravante genérica no art. 61, II, c, do CP, verbis:APELAÇÃO 

CRIMINAL – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE 

QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO 

RECURSAL – NOVO JÚRI EM FACE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE 

CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E 

RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – MEIO CRUEL E RECURSO 

QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS - CONTEXTO PROBATÓRIO 

HÍGIDO PARA ACOMODAR A DECISÃO DOS JURADOS – ONIPOTÊNCIA 

ARBITRÁRIA NÃO REVELADA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CF, 

ART. 5º, XXXVIII, “C” - DOSIMETRIA – QUANTO AO CRIME CONSUMADO – 

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – CULPABILIDADE 

CONSIDERADA DESFAVORÁVEL SOMENTE PARA UM DOS RÉUS – 

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE RETIFICADA PARA O MÍNIMO 

COMINADO – SEGUNDA FASE – UTILIZAÇÃO DO RECURSO QUE 

DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – QUALIFICADORA REMANESCENTE – 

EQUIVALÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE GENÉRICA – 

QUANTO AO DELITO TENTADO – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE PARA O 

MÍNIMO LEGAL A UM DOS RÉUS ANTE A AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA 

CULPABILIDADE - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DA CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATITVA NA ½ (METADE) EM VIRTUDE DO 

ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELOS AGENTES – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.[...]No caso de existirem várias qualificadoras, 

apenas uma é utilizada para legitimar a pena-base consoante o tipo 

derivado, sendo as demais aplicadas como agravantes genéricas na 

segunda fase, caso haja disposição equivalente nos artigos 61 e 62 do 

Código Penal. Não havendo essa equivalência, são utilizadas na primeira 

fase, ao serem analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 da 

Matriz Penal.Por conseguinte, elevo a pena em mais 1/6, chegando a 

reprimenda, na fase intermediária, em 15 anos e 9 meses de 

reclusão.3.DOSIMETRIA: 3ª FASENa etapa final da dosagem da pena, 

inexistindo causa de redução da pena, e já tendo sido aplicadas as 

qualificadoras como critério definidor do quantum inicial da reprimenda, 

mantenho a sanção anteriormente aplicada, fixando a reprimenda final 

em15 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida no REGIME INICIAL 

FECHADO.Diante do fato relatado nos autos, que o acusado, preso na 

fase policial, após prestar depoimento em juízo e ter sua prisão revogada, 

desapareceu do palco dos fatos, tomando rumo ignorado, estando 

foragido por quase duas décadas, demonstrando a intenção de se evadir 

de obedecer e se curvar ao julgamento por seus atos, e defronte a 

condenação e o regime ora imposto, decreto a prisão preventiva do 

condenado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, devendo ser 

lançado no BNMP o decreto prisional e efetivado a acautelamento do réu 

onde estiver, para que inicie o cumprimento da pena que lhe foi 

imposta.Custas pelo condenado, dispensada sua exigibilidade, pois 

beneficiário da Justiça Gratuita.Oportunamente, após o trânsito em julgado 

desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1 – Expeça-se a 

competente Guia de Recolhimento, encaminhando-a ao Juízo da Vara de 

Execuções Penais desta Comarca, para a formação dos Processos 

Executivos, procedendo-se às anotações de estilo. 2 - A suspensão dos 

direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da 

condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais 

penas acessórias da condenação, que não se confunde com a perda dos 

direitos políticos (CF, art. 15, inc. III).3 - Oficie-se ao Cartório Eleitoral 

respectivo, comunicando sobre a suspensão ventilada. Comunique-se e 

registre-se, oportunamente.Expeça-se certidão em favor do advogado 

dativo atuante na sessão do Juri (Denovan Isidoro de Lima, OAB/MT 3099) 

para cobrança de seus honorários junto à Fazenda Pública 

estadual.Publicada no Plenário do Júri da Comarca de Matupá/MT, em 18 

de novembro de 2016, às 10:55h, saindo as partes intimadas para os 

efeitos recursais. FABIO PETENGILL,Juiz Presidente do Tribunal do Juri

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, REGINA MATOS DAVI, 

digitei.

Matupá, 03 de fevereiro de 2017

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 32734 Nr: 36-71.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DE MELO BARROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAN DE MELO BARROS, Cpf: 

74935941120, Rg: 2065325-5, Filiação: Oldanael da Silva Barros e Maria 

Ferreira de Melo, data de nascimento: 22/10/1987, brasileiro(a), natural de 

Guarantã do Norte-MT, convivente, ajudante, Telefone 66-9988.7503. 

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 ao exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida 

pelo Ministério Público Estadual em face de Alan Melo Barros, e o condeno 

pela prática do crime definido no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, em 

concurso formal (art. 70 do CP), aplicando-lhe a reprimenda estatal que 

passo a esmiuçar a seguir:DOSIMETRIA DA PENA – 1ª FASEPassando a 

dosar a pena em concreto a ser aplicada ao réu, agora condenado, 

tem-se que o sistema penal dividiu a equalização da reprimenda estatal em 

3 distintas fases, sendo que na primeira delas, a análise se faz a partir de 

8 circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código de Penas e que 

devem ser valoradas e sopesadas de modo razoável, proporcional e 

justificado pelo julgador.Dessarte, compulsando os autos, salta aos olhos 

que as circunstâncias e os motivos do crime são, escancaradamente, 

anormais ao tipo penal, a uma porque, confessadamente, agiram de modo 

arquitetado, premeditado, após longo monitoramento dos hábitos e 

movimentos dos moradores da residência, o que justifica a negativação 

das circunstâncias do crime, como salienta a jurisprudência: “A 

premeditação autoriza a valorização negativa das circunstâncias do 

crime” (TJ/PE, APL 3786465, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira 

Lima, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, DJe:15/02/2016).Em 

segundo lugar, cabível também a negativação dos motivos do crime, afinal, 

confessadamente, o acusado e sua comparsa agiram imbuídos não 

somente pela cupidez ou pela ideia de ganho fácil ou obtenção de 

vantagem ilícita, mas, principalmente, porque se sentiram rejeitados pela 

não locação do clube para uma festa particular que queriam realizar e, por 

isso, armaram a ação ilícita para, nos seus próprios dizeres, “causarem 

prejuízo ao casal”, ou seja, movidos por espírito obviamente vingativo, 

pueril, que merece desvalor, porque incomum aos crimes 

patrimoniais.Desse modo, havendo duas circunstâncias negativas, na 

esteira do entendimento majoritário, já se justifica a elevação da 

pena-base acima do mínimo legal, o que, atento ao juízo de 

proporcionalidade que deve ser realizado nesta fase dosimétrica, entendo 

adequado elevar na fração de 1/8 para cada circunstância, arbitrando a 

pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 14 

dias-multa.DOSIMETRIA DA PENA – 2ª FASENa segunda fase da dosagem 

da pena em concreto, saliento que se acha presente a causa genérica de 

atenuação da pena, na medida em que, apesar de tê-lo feito somente em 

sede de inquérito, o certo é que o acusado confessou a prática do delito, 

razão porque deve ser aplicada a redutora legal, na fração consagrada 

doutrinaria e jurisprudencialmente (1/6), decrescendo a pena, na fase 

intermediária, para 2 ano e 1 mês de reclusão e 12 dias-multa.DOSIMETRIA 

DA PENA – 3ª FASEPor fim, na fase derradeira de aplicação da pena, não 

encontro causas diminuição, porém se acha evidenciada a hipótese do 

concurso formal de delitos, nos moldes preconizados pelo art. 70 do CP, 

na medida em que o furto foi cometido contra o patrimônio pessoal de duas 

vítimas, ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e de 

lugar.Reconhecendo-se o concurso formal, a fração de majoração da 

pena se coloca entre os percentuais de 1/6 a metade, o que deve ser 

fixado, segundo a lição jurisprudencial consolidada, levando-se a 

quantidade de delitos perpetrada, o que, na hipótese versanda, se situa no 

patamar mais baixo da reprimenda, cabendo a sua fixação em 1/6, o que 

faz retornar a pena e torna-la definitiva em 2 anos, 5 meses e 5 dias de 

reclusão e em 14 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo, ante a 

inexistência de indicação segura da condição econômica do 

condenado.REGIME INICIAL e INDENIZAÇÃO MÍNIMAPassando à questão 

da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não obstante 

reconhecer que a pena se situa em patamar abaixo do previsto para este 

tipo de reprimenda, há que se considerar que as circunstâncias do crime 

foram negativadas e a pena ultrapassou a 2 anos, além de ter sido 

aplicada causa de majoração em razão da multiplicidade de vítimas, tudo a 

demonstrar que é descabida a fixação do regime inicial aberto ou mesmo a 

suspensão da pena ou sua substituição.Assim sendo, fixo o regime inicial 

semi-aberto, e ante o fato notório de inexistir qualquer das espécies de 

instituições apropriadas a esse tipo de pena, ou seja, colônia agrícola, 

industrial ou estabelecimento similar (artigo 91 da LEP), no Estado de Mato 

Grosso, aplicando-se a ele as medidas cautelares substitutivas 

estabelecidas no art. 319, do CPP, as quais deverão ser fixadas pelo juízo 

da Execução Penal, quando iniciado o cumprimento da pena, visto que o 

réu se encontra em local incerto e não sabido, devendo ser a condenação 

registrada nos bancos de registros criminais, para os fins 

legais.Finalmente, constata-se do depoimento das vítimas que, apesar de 

encontrada a maioria dos objetos furtados e restituída aos seus 

proprietários, alguns bens (garrafas de uísque, material pedagógico, etc.), 

não foram localizados, razão porque fixo esse quantum como o 

valormínimo da indenização a ser restituída aos prejudicados.Destarte, não 

obstante me filiar à corrente jurisprudencial que reputa despicienda para 

os fins indenizatórios, a existência de pedido expresso na denúncia nesse 

sentido, porque a meu juízo, se trata de efeito geral da condenação nos 

crimes patrimoniais, no caso em tela, entendo que ausente o quantum 

debeatur, a mim não parece possível proceder-se a execução da pena 

nesse particular, no juízo penal, porque necessária a liquidação do 

montante indenizável.Fixado o regime semi-aberto, defiro ao réu o direito 

de recorrer em liberdade, conforme salientado acima.DAS CUSTASDeixo 

de condenar o réu ao pagamento das custas processuais ante a 

hipossuficiência financeira alegada, tendo sido patrocinado por advogado 

dativo.DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS:Certificado o trânsito em julgado, 

cumpra-se conforme determinado a seguir: 1. Expeça-se ofício ao TRE-MT 

para os efeitos legais decorrentes da condenação;2. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;3. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a conforme determina a Lei de Execuções 

Penais e a CNGC.4. Após, encaminhe a guia respectiva ao Juízo de 

Execuções Penais competente.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Matupá (MT), 6 de maio de 2016. FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito 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, REGINA MATOS DAVI, 

digitei.

Matupá, 03 de fevereiro de 2017

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 606 Nr: 774-98.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OZIAS DA SILVA, Filiação: Aloisio 

Pereira da Silva e de Maria Raimunda da Silva. 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: Atento à soberana e sábia decisão do nobre Conselho de 

Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal vertida pelo 

Ministério Público Estadual, para condenar o réu Ozias da Silva, brasileiro, 

de estado civil e paradeiro ignorados, natural de Mariana/PA, filho de 

Aloísio Pereira da Silva e Maria Raimunda da Silva, nas penas do artigo 

121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, com a causa de redução descrita no 

§ 1º do mesmo dispositivo legal.Passo, ato contínuo, a realizar a dosimetria 

da reprimenda, respeitando-se o princípio constitucional da 

individualização da pena:1.DOSIMETRIA: 1ª FASEA pena prevista para o 

homicídio qualificado é de doze (12) atrinta (30) anos de reclusão, 

devendo ser aplicada a causa de redução somente ao depois da fixação 
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da pena-base.Iniciando a dosagem pela análise das circunstâncias do art. 

59 do CP, há que se recordar que o “art. 121 do Código Penal define o 

crime de homicídio como "matar alguém", porquanto o óbito da vítima, por 

mais que seja um fato nefasto, é inerente ao resultado naturalístico 

previsto pelo legislador. Imputar a circunstância judicial das 

"consequências do crime" como desfavorável, ante a morte do ofendido, 

seria incorrer em bis in idem” (TJMT, EI n. 95585/2013, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado 

em 05/12/2013, Publicado no DJE 13/12/2013).Fixada essa premissa, 

tenho que merecem desvalor, tão somente, as circunstâncias do crime e a 

culpabilidade do acusado, porque anormais e incomuns ao tipo penal, na 

medida em que conforme demonstrado amplamente nos autos, o réu se 

valeu de sua arma de fogo e, agindo de modo bastante cruel, foi 

disparando tiros contra a vítima, recarregando cartucho e prosseguindo 

na ação, mesmo após ela estar completamente vencida e caída no solo, o 

que revela modus operandi deveras exacerbado e sem qualquer 

clemencia.Do mesmo modo, a culpabilidade também é demasiada e inusual, 

afinal foram incríveis 21 tiros que atingiram o corpo da vítima, no tórax, na 

região mamária, na face, na cabeça, mesmo após a arma ter falhado na 

primeira vez com a vítima em fuga e, após, com ela prostrada ao chão, 

numa conduta similar a execução letal do indivíduo sem qualquer hipótese 

de reação.No cotejo destes elementos, encontrando duas circunstâncias 

desfavoráveis e atento à ideia de termo médio, como parâmetro para a 

fixação da pena-base, arbitro-a em 14 anos e 8 meses de 

reclusão.2.DOSIMETRIA: 2ª FASENo que concerne à segunda fase da 

dosagem de pena, não me parece que a admissão realizada pelo 

condenado possa ser usada como atenuante, na medida em que tudo que 

confessou na fase de inquérito, modificou a versão em sede judicial, 

inclusive suscitando tese de legítima defesa sua e de outrem, o que, 

segundo a jurisprudência moderna equivale à “meia confissão”, que não é 

causa atenuante, na medida em que, como restou já sedimentado na 

jurisprudência, a admissão da confissão parcial somente se impõe se é 

“um dos fundamentos da condenação”, o que não é a hipótese dos autos, 

porque o reconhecimento do Egrégio Conselho de Sentença é bastante 

distante daquilo que foi admitido pelo réu.Colhe-se da 

jurisprudência:“CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA NO INQUÉRITO, QUE NÃO ALICERÇOU A CONDENAÇÃO. 

POSTERIOR RETRATAÇÃO EM JUÍZO. NÃO-APLICAÇÃO DA ATENUANTE. 

RECURSO PROVIDO.I – Não se aplica atenuante relativa a confissão no 

inquérito policial, posteriormente retratada em juízo, se esta não serviu, 

efetivamente, para alicerçar a sentença condenatória, uma vez que outros 

elementos e circunstâncias do feito foram considerados para formar a 

convicção do Julgador a respeito da materialidade e autoria do delito 

praticado. Precedentes” (STJ, REsp 885415/PR, Relator:Ministro Gilson 

Dipp, Quinta Turma).Desse modo, mantenho a pena inicialmente 

arbitrada.3.DOSIMETRIA: 3ª FASENa etapa final da dosagem da pena, há 

que se valorar somente a causa de redução da pena, uma vez que a 

causa de qualificação é valorada e sopesada como critério definidor do 

quantum inicial da reprimenda.Sendo assim, reconhecida a ação motivada 

por motivo de relevante valor moral, porque teria agido o autor dos fatos 

sob influencia do desejo de reprimir o comportamento da vítima que teria 

agredido e violentado sua mãe, há somente que se sopesar o montante da 

redução, o que a meu sentir não pode decrescer além do mínimo legal de 

redução, porque a conduta se deu no dia seguinte às alegadas 

agressões, e mesmo assim, de modo arquitetado, aguardando o momento 

mais adequado e mesmo após a arma ter “lencado” com a vítima em fuga e 

com exacerbada violência, razão porque diminuo a pena em 1/6, 

tornando-a DEFINITIVA em 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida 

no REGIME INICIAL FECHADO.Diante do fato relatado nos autos, que o 

acusado, preso na fase policial, após prestar depoimento em juízo e ter 

sua prisão revogada, desapareceu do palco dos fatos, tomando rumo 

ignorado, estando foragido por quase duas décadas, demonstrando a 

intenção de se evadir de obedecer e se curvar ao julgamento por seus 

atos, e defronte a condenação e o regime ora imposto, decreto a prisão 

preventiva do condenado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, 

devendo ser lançado no BNMP o decreto prisional e efetivado a 

acautelamento do réu onde estiver, para que inicie o cumprimento da pena 

que lhe foi imposta.Custas pelo condenado, dispensada sua exigibilidade, 

pois beneficiário da Justiça Gratuita.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1 – 

Expeça-se a competente Guia de Recolhimento, encaminhando-a ao Juízo 

da Vara de Execuções Penais desta Comarca, para a formação dos 

Processos Executivos, procedendo-se às anotações de estilo. 2 - A 

suspensão dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os 

efeitos da condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de 

eventuais penas acessórias da condenação, que não se confunde com a 

perda dos direitos políticos (CF, art. 15, inc. III).3 - Oficie-se ao Cartório 

Eleitoral respectivo, comunicando sobre a suspensão ventilada. 

Comunique-se e registre-se, oportunamente.Expeça-se certidão em favor 

do advogado dativo atuante na sessão do Juri (Arlon de Souza Porto) 

para cobrança de seus honorários junto à Fazenda Pública 

estadual.Publicada no Plenário do Júri da Comarca de Matupá/MT, em 3 de 

novembro de 2016, às 14:50h, saindo as partes intimadas para os efeitos 

recursais. FABIO PETENGILL,Juiz Presidente do Tribunal do Juri

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, REGINA MATOS DAVI, 

digitei.

Matupá, 03 de fevereiro de 2017

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 34241 Nr: 1551-44.2010.811.0111

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR LUIZ BALESTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Kochhann - 

OAB:7678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADELAR LUIZ BALESTRIN, 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: Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos 

artigos 156, inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de 

Processo Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado 

satisfez a obrigação.Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, 

fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(s).Sem custas e honorários, em virtude do disposto no art. 26 da Lei 

n° 6.830/80.Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Matupá – MT, 17 de agosto de 2016.Fabio 

PetengillJuiz 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, REGINA MATOS DAVI, 

digitei.

Matupá, 03 de fevereiro de 2017

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56043 Nr: 207-52.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO NASCIMENTO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 “Vistos. Aceita a proposta pelo acusado e por seu defensor, (1) 

SUSPENDO o presente processo, submetendo o acusado ao período de 

prova pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições: 

Proibição de frequentar bares, prostíbulos, casas de jogos e outros 

estabelecimentos congêneres e perniciosos; 2) proibição de se afastar da 

Comarca, ou local em que reside, sem prévia autorização do Juízo, por 

mais de 10 (dez) dias; e 03) o cumprimento das demais condições 

estipuladas na proposta ministerial. (2) ARQUIVE-SE provisoriamente o 

feito, excluindo-o do relatório estatístico, sem baixa na distribuição, 
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mediante prévia expedição de guia de controle de cumprimento das 

condições assumidas pelo réu, nos termos do artigo 2º, ‘g’, do Provimento 

10/2007-CGJ. (3) Findo o prazo da suspensão do processo ou cessado o 

cumprimento das condições impostas, certifique-se. (4) Após, conclusos. 

(5) CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60343 Nr: 331-98.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGLAMILTOM SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 “Vistos. Tendo em vista a ausência do acusado, (1) dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público; (2) Após, conclusos. (3) CUMPRA-SE”.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 60873 Nr: 4187-22.2016.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Moreira, Eliane Gomes Carneiro Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Gomes Ferreira, Evandalo Moreira 

Carneiro, José Marques Ferreira, Cleusa Maria Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ricardo Souto - 

OAB:68153 - OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Cesar Olivo - OAB:GO 

20230-A, Christiane Gosling Renault - OAB:74.779/GO, Thadeu 

Henrique dos Santos Osório - OAB:MG 88.282

 Autos n. 4187-22.2016.811.0030

Código n. 60873

DESPACHO

Vistos etc.

 I – Verifique por meio de contato telefônico com a vara deprecante a 

autenticidade da presente missiva, bem como a veracidade do endereço 

da parte requerida.

 II – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória conforme a finalidade descrita.

III – Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da 

parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a 

advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, item 

2.7.5).

IV - Proceda-se a imissão do espólio de José Moreira, representado pela 

inventariante Eliane Gomes Carneiro Souto, na posse do imóvel descrito na 

missiva, que está na posse de José Marques Ferreira e Cleusa Maria 

Ferreira, retirando os pertences destes do imóvel a ser imitido na posse do 

espólio.

V - Ressalte-se que o Oficial de Justiça poderá se valer do 

acompanhamento de força policial para o cumprimento da missiva.

VI – Após, devidamente cumprida a carta precatória, devolva-se os autos 

ao Juízo Deprecante com nossas homenagens de estilo.

Às providências.

Nobres/MT, 15 de dezembro de 2016.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 60297 Nr: 3916-13.2016.811.0030

 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: Credimutum - Coop. de Crédito Rural de Nova Mutum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Élcio Manoel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 Processo nº: 3916-13.2016.2016.811.0030

Código nº: 60297

DESPACHO

Visto etc.

Intime-se ao advogado da parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar concordância sobre o acordo celebrado entre as partes (ref. 

20).

Após, tornem-se os autos conclusos.

 Cumpra-se.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 60873 Nr: 4187-22.2016.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Moreira, Eliane Gomes Carneiro Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Gomes Ferreira, Evandalo Moreira 

Carneiro, José Marques Ferreira, Cleusa Maria Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ricardo Souto - 

OAB:68153 - OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Cesar Olivo - OAB:GO 

20230-A, Christiane Gosling Renault - OAB:74.779/GO, Thadeu 

Henrique dos Santos Osório - OAB:MG 88.282

 ... sejam intimados os advogados dos requeridos,... decisão Ref. 29, 

datada de 03/02/2017, da decisão proferida em 27/01/2017 - Ref. 18, a 

seguir: "Trata-se ... Quando notificado do mandado de imissão, o requerido 

pleiteou o prazo de 90 (noventa) dias para a retirada do gado.... 

Inicialmente observo que o requerido foi notificado da ordem judicial na 

data de 20/12/2016 neste juízo deprecado e passados mais de 30 (trinta) 

dias, nenhuma providência tomou para o cumprimento da ordem. ... Por 

isso, ao analisar detidamente os autos percebo que o cumprimento 

imediato da ordem judicial terá um impacto desproporcional ao réu, qual 

sejam a perda de 3.600 cabeças de gado. Por outro lado, tenho que o 

pleito de 90 (noventa) dias para que o autor aguarde o requerido 

providenciar o transporte de gado seja excessivo ...de mais 15 (quinze) 

dias é razoável para a retirada do gado e a completa imissão da área na 

posse do autor. Ressalvo que a obrigação de retirar as cabeças de gado 

e o custo referente a este ato é do requerido e não do autor. Deixo desde 

já agendada a data de 13/02/2017 para os oficiais de justiça e a Polícia 

Militar comparecerem na área e imitirem o autor na posse do imóvel. Se até 

a data de 13/02/2017 o requerido não providenciar a retirada do gado, 

autorizo desde já que o autor o faça, as custas do requerido, bem como, 

aplico ao requerido multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo 

descumprimento, valor que será devido ao autor, até que o gado seja 

completamente retirado. Para custear a diligência, autorizo que o autor 

utilize das cabeças de gado do réu para o pagamento da operação de 

retirada do gado e colocação em área indicada pelo requerido, ou caso 

este não indique, está o autor autorizado a locar área para colocar o gado, 

a qual, de igual forma, poderá ser paga com o gado existente na fazenda. 

Tendo...a que o autor somente não foi imitido na posse em razão da não 

colaboração do requerido, autorizo ao autor a cobrança de aluguel, 

considerando o valor de mercado, pelo período que o requerido 

permaneceu na fazenda após a intimação para desocupação. .."

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10315 Nr: 5-63.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Vistos.

Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da quitação do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Sem prejuízo, em cumprimento a determinação à fl. 439, a parte requerida 

deverá dizer quanto a baixa eletrônica do gravame sob o veículo.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Nortelândia-MT, 02 de fevereiro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30019 Nr: 543-44.2011.811.0031

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana de Lima Souza, Vanessa Arrais de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 96.

Proceda-se busca via Sistema Infojud, com a finalidade de localizar bens 

em nome das executadas Fabiana de Lima Souza, CPF: 012.477.701-50 e 

Vanessa Arrais de Lima, CPF: 016.315.801-08.

Vindo a resposta e existindo bens declarados, certifique nos autos o Sr. 

Gestor, descrevendo-os minuciosamente.

 Após, arquivem-se os documentos em pasta própria, de modo a garantir o 

sigilo fiscal, sob pena de responsabilidade.

Frustrada a diligência anterior, determino a intimação da parte Exequente, 

para indiciar bens em nome da parte executada, no prazo de 05 (cinco) 

dias; não indicando, arquive-se provisoriamente o feito, por 01 (um) ano, 

com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve 

retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a demandar providência 

judicial imediata.

Findo o prazo supramencionado, deverá a parte exequente se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independente de nova intimação, sob pena de presunção de desistência.

Decorrido in albis o prazo supramencionado, venham os autos conclusos 

para extinção, nos termos do provimento 84/2014 da CGJ/TJMT.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nortelândia-MT, 03 de fevereiro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6161 Nr: 651-83.2005.811.0031

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Celoni Capeletto, Gilberto Donizeti Capeleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Capeleto (espólio), Fazenda Publica 

Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471, Humberto Marques da Silva - OAB:9725-B, Ruy 

Nogueira Barbosa - OAB:4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilgo Capeleto - OAB:, 

Procurador da Fazenda Pública Estadual - OAB:02

 Vistos.

Diante o teor da certidão acostada aos autos à fl. 256, intime-se o 

inventariante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de remoção do 

inventariante, nos termos do art. 622, II, do NCPC.

Permanecendo o inventariante inerte, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Nortelândia-MT, 23 de janeiro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32024 Nr: 147-62.2014.811.0031

 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: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Capeleto (espólio), Gilberto Donizeti 

Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - 

OAB:7288-A/MT

 Assim, diante do exposto defiro o pedido da parte requerida e determino o 

sobrestamento deste feito até o trânsito em julgado da ação executiva que 

visa o adimplemento do título executivo tido em face do de cujus, processo 

nº 2780-37.2008.811.005 (código nº 37984), que tramita na Comarca de 

Diamantino/MT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.Nortelândia-MT, 01 de 

janeiro de 2017.Marina Carlos FrançaJuíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 35726 Nr: 759-63.2015.811.0031

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Nortelândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Federação Sindical dos Servidores 

Publicos/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 739, inciso I, do CPC, rejeito 

liminarmente os presentes embargos à execução.Isento de custas. Sem 

verba honorária.Extraia-se cópia desta sentença nos autos da execução 

em apenso.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

em seguida, arquivem-se.Publicada com a inserção no Sistema 

Informatizado Apolo TJ/MT. Intime-se e Cumpra-se.Nortelândia, 18 de 

fevereiro de 2016.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Portaria

PORTARIA Nº. 007/2017/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 

Substituto, da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova 

Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da lei;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A PARTIR DO DIA 06/02/2017 a servidora LUZIA 

ANTONIO PEREIRA, portador do RG nº. 738.202 SSP/MT e inscrito no CPF 

sob o nº. 487.952.831-53, do cargo de Assessor de Gabinete II, símbolo – 

PDA – CNE – VIII, Gabinete da Vara Única desta Comarca.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Nova Canaã do Norte, 06 fevereiro de 2017.

 Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito Substituto  e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54865 Nr: 129-53.2017.811.0090

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

 PARTE AUTORA: MD MAHMUD HUSSAN CONFECCOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, 

JOÃO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRICA CRISTINE IOCCA - 

OAB:16958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Constatou-se que o Alvará de Licença e Funcionamento acostado pela 

parte impetrante à fl. 66 encontra-se com data de validade até 31/12/2016, 

documento emitido em 06/10/2016, ou seja, com lapso inferior a 02 (dois) 

meses de vigência.

De início, chamou atenção o exíguo prazo de validade do indicado Alvará 

de Licença e Funcionamento, emitido em 06/10/2016 com efeitos até 

31/12/2016.

Em tese, tal alvará encontra-se vencido. Mas isto em tese, pois que, em 

averiguação “in loco”, em razão daquele exíguo prazo de validade, este 

magistrado constatou que diversos estabelecimentos comerciais desta 

Cidade ostentam alvarás em idênticas circunstâncias, com prazo de 

validade expirado.

Porém, em conversas com os proprietários, todos eles referendaram ser 

prática longínqua da Administração Municipal, de que tais alvarás são 

renovados durante o decorrer do ano sem qualquer preocupação acerca 

da indicada data de validade.

Com efeito, embora seja possível, mostra-se bastante peculiar a 

expedição de alvará de licença e funcionamento a estabelecimentos 

comerciais com validade inferior a 01 (um) ano, notadamente no caso em 

espeque, em que tal período sequer alcança 02 (dois) meses.

Por isso que, adotada a regra da experiência local, tem-se que ainda 

dentro do prazo de validade o Alvará de Licença e Funcionamento do 

estabelecimento locado para o evento “Feirão de Roupas de São Paulo” 

nos dias 03 a 06 de fevereiro de 2017, alvará que poderá ser renovado 

durante o transcorrer deste ano de 2017.

Ressalta-se, ademais, que o período de recesso findou-se a menos de um 

mês, fator impeditivo para a renovação daquela licença, considerada sua 

data de validade (31/12/2016).

Oficie-se ao Ministério Público a respeito desta irregularidade, a fim de que 

tome as providências julgadas pertinentes.

Oficie-se igualmente à Prefeitura Municipal para que regularize o 

procedimento de expedição de alvarás de licença e funcionamento, de 

modo que o documento formal espelhe a realidade material.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Às providências.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50562 Nr: 830-36.2012.811.0107

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Rossetto, VILMAR ROSSETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 Vistos. Indefiro o pedido de realização de perícia técnica, uma vez que o 

objeto da prova pereceu. Defiro, ainda, prova testemunhal e depoimento 

pessoal das partes eventualmente requeridas pelas partes. Para tanto, 

designo audiência instrução e julgamento para o dia 22 de Junho de 2017, 

às 14h 30 min. Consigno que, as partes deverão depositar o rol em 

cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre 

o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC. Caso contrário, 

devera proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da 

data designada, devendo comprovar nos autos a intimação com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se 

tratar das hipóteses prevista no §4º, do mesmo dispositivo. Ainda, 

intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se 

pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte 

contrária, bem como seus patronos, constando do mandado que se 

presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor. Atente-se a 

Secretaria para o devido cadastramento do(s) patrono(s) da(s) parte(s), 

no sistema Apolo, para o fim de evitar republicações desnecessárias e 

morosidade do cumprimento das ordens judiciais. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33195 Nr: 546-96.2010.811.0107

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BAUER, CSN - ASSESSORIA E 

CONSULTORIA PÚBLICA LTDA, CLODOALDO OMOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:Nova Ubiratã, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Vistos. Cuida-se de Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade 

Administrativa, o feito seguiu regularmente, tendo a parte requerida 

apresentado defesa prévia e contestação, que foi impugnada pela parte 

autora. Consoante a inicial e contestação, as partes pugnaram pela 

produção de prova testemunhal e documental. Indefiro o pedido de 

realização de perícia técnica, uma vez que o objeto da prova pereceu. 

Defiro, ainda, prova testemunhal e depoimento pessoal das partes 

eventualmente requeridas pelas partes. Para tanto, designo audiência 

instrução e julgamento para o dia 04 de Maio de 2017, às 9h 30 min. 

Consigno que, as partes deverão depositar o rol em cartório, no prazo de 

05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC. Caso contrário, devera 

proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data 

designada, devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das 

hipóteses prevista no §4º, do mesmo dispositivo. Ainda, intimem-se as 

partes via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso 

haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, bem como 

seus patronos, constando do mandado que se presumirão confessados 

os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, 

se recusem a depor. Atente-se a Secretaria para o devido cadastramento 

do(s) patrono(s) da(s) parte(s), no sistema Apolo, para o fim de evitar 

republicações desnecessárias e morosidade do cumprimento das ordens 

judiciais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55606 Nr: 684-87.2015.811.0107

 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: DARI PETRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMAR- Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DOS RUMOS DA AÇÃO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56809 Nr: 1139-52.2015.811.0107

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58998 Nr: 758-10.2016.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON TADEU PATEIS, SINDICATO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA UBIRATÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT, Prefeito 

Municipal de Nova Ubiratã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59882 Nr: 1246-62.2016.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVAN ALMEIDA NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54084 Nr: 47-39.2015.811.0107

 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 SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DOS SANTOS PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59413 Nr: 985-97.2016.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMG AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA PRECATÓRIA DE REF. 

33, SEM O CUMPRIMENTO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DO 

PREPARO DA MESMA NAQUELE JUÍZO DEPRECADO, BEM COMO, RETIRE 

A MESMA DOS AUTOS ELETRÔNICO PARA A SUA DEVIDA DISTRIBUIÇÃO 

NO ESTADO DE SÃO PAULO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60461 Nr: 1551-46.2016.811.0107

 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: LUIZ MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espólio de samoel atlas, Elsa Maria Orfali de 

Atlas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247, Marcelo Huck Junior - OAB:17976, Ricardo 

Luiz Huck - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60343 Nr: 1471-82.2016.811.0107

 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: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DEL CANALE VINZENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO OS ADVOGADOS DO REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTEM ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 7.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55184 Nr: 500-34.2015.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PINESSO, GILSON FERRÚCIO 

PINESSO, PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, SE 

MANIFESTE, NO PRAZO DE 05 DIAS, ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 41, 

BEM COMO, REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53670 Nr: 975-24.2014.811.0107

 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: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSE ZAMPEZE, ERONI MARIA 

SCARIOT ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES - 

OAB:13462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEIVO MANFIO - OAB:MT/16.226-B, 

Nevio Manfio - OAB:12.226-B MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA PETIÇÃO DE REF. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59196 Nr: 866-39.2016.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO VENDRUSCOLLO, ELISETE FÁTIMA FRANCISCHETTI 
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VENDRUSCOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDERA, Nadia Saleh 

Bandeira, ALEXANDRE ANDRE BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, Nevio Manfio - OAB:12.226-B MT, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52336 Nr: 305-83.2014.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFS, SdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A ADVOGADA DA REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DE REF. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54252 Nr: 92-43.2015.811.0107

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55662 Nr: 709-03.2015.811.0107

 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: ROSAMAR ANA ALEXANDRE DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FREDERICO DE ALMEIDA 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON ALEXANDRE DE MOURA 

- OAB:13055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55066 Nr: 425-92.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI FÁTIMA MOTTER LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA DE REF. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58877 Nr: 713-06.2016.811.0107

 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 SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55246 Nr: 551-45.2015.811.0107

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E 

INDUSTRIAL LUVERDENSE – COOAGRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Krein - OAB:7350-B

 Analisando os autos, verifico que não há questões preliminares a serem 

analisadas, de modo que, estando presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, dou o feito por regular para 

prosseguimento. Fixo como ponto controvertido a conduta ilícita praticada 

pelo requerido, data e causa dos danos (baixa produtividade de leite e 

morte de animais), quanto aos prejuízos suportados pela requerente e o 

nexo de causalidade entre a conduta e os danos. Oportunizo a 

manifestação das partes, para querendo, exercer seu direito nos termos 

do artigo 357, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, inclusive, podendo 

complementar os pontos controvertidos. Defiro, a juntada de novos 

documentos, que deverão ser acostados aos autos, no de 10 (dez) dias, 

oportunizando a parte adversa, manifestação no prazo de 5 (cinco) 

dias.Defiro, ainda, prova testemunhal e depoimento pessoal das partes 

eventualmente requeridas pelas partes. Para tanto, designo audiência 

instrução e julgamento para o dia 08 de fevereiro de 2017, às 14h 00 min. 

Consigno que, as partes deverão depositar o rol em cartório, no prazo de 

05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC. Caso contrário, devera 

proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data 

designada, devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das 

hipóteses prevista no §4º, do mesmo dispositivo. Ainda, intimem-se as 

partes via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso 

haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, bem como 

seus patronos, constando do mandado que se presumirão confessados 

os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, 

se recusem a depor. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58168 Nr: 402-15.2016.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO VILLODES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 INTIMO O ADVOGADO DO RECORRIDO/REQUERIDO, PARA QUE, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55246 Nr: 551-45.2015.811.0107

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E 

INDUSTRIAL LUVERDENSE – COOAGRIL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Krein - OAB:7350-B

 Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do mesmo 

dispositivo.Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus 

patronos, intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento 

pessoal pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do 

mandado que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, 

caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53552 Nr: 917-21.2014.811.0107

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, VALENTIN COLOMBO, 

LEANDRA SAUER LODI COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, JOAO BOSCO PRUDENTE - OAB:17223, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:MT/16528, Welton da Costa Rodrigues - 

OAB:13209 MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE IMPUGNANTE, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57220 Nr: 108-60.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICAS LTDA, 

GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELCI DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54701 Nr: 278-66.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

ALICE MARIA BINSFELD, JOSE FLAVIO, MAURO SERGIO DE OLIVEIRA 

MARTINS, DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS, D’AQUINO JOSÉ BORGES 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DOS RUMOS DA EXECUÇÃO.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75771 Nr: 500-03.2016.811.0106

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Faria Zampa, Valber Kenedy 

Barboza Sandes, Leide Maria Castro de Souza, Nilza D'arc Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13.983-A

 Visto.

 Considerando que no dia 27 e 28 de março de 2017 este juiz estará 

participando do Curso de "AGRONEGÓCIO" na Escola Superior da 

Magistratura Do Estado de Mato Grosso;

Redesigno a audiência do dia 27/03/2017 para o dia 22 de MARÇO de 

2017, às 17h00min (Horário de MT).

 Intimem-se as partes. Expedindo-se o necessário para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75732 Nr: 478-42.2016.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Cosme Roque Oliveira, José Raul 

Rodrigues Lins Rosa, Rayron Medeiros Gil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Alencar de Oliveira - 

OAB:

 Visto.

 Considerando que no dia 27 e 28 de março de 2017 este juiz estará 

participando do Curso de "AGRONEGÓCIO" na Escola Superior da 

Magistratura Do Estado de Mato Grosso;

Redesigno a audiência do dia 27/03/2017 para o dia 22 de MARÇO de 

2017, às 15h00min (Horário de MT).

 Intimem-se as partes. Expedindo-se o necessário para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75705 Nr: 460-21.2016.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Araújo Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 Visto.

 Considerando que no dia 27 e 28 de março de 2017 este juiz estará 

participando do Curso de "AGRONEGÓCIO" na Escola Superior da 

Magistratura Do Estado de Mato Grosso;

Redesigno a audiência do dia 27/03/2017 para o dia 22 de MARÇO de 

2017, às 14h00min (Horário de MT).

 Intimem-se as partes. Expedindo-se o necessário para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73508 Nr: 201-60.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio de Jesus, Tatianne Pereira Araujo de 

Jesus, T. Pereira Araújo de Jesus Material para Construção-Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Exequente para 

que providencie o prosseguimento do feito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74395 Nr: 559-25.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i 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: Miriam de Souza Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 2/2010, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69103 Nr: 279-30.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudemira Geraldo de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT/10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

manifeste acerca do contido nas f. 108-109 no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75112 Nr: 150-15.2016.811.0106

 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: Ivandro Tenorio de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

apresente, querendo, réplica à contestação apresentada, no prazo de 

quinze dias.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58862 Nr: 2406-86.2016.811.0022

 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: Marta Teresinha Ennes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Augusto Ennes, Maria Luiza Otero 

Ennes, Maria de Lourdfes Ennes, Maria Angélica da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:15257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Petição de Herança c/c nulidade de inventário e 

partilha extrajudicial, ingressada por Marta Teresinha Ennes em face de 

Orlando Augusto Ennes, Maria Luiza Otero Ennes, Maria de Lourdes 

Ennes e Maria Angélica da Silva, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Analisando os autos, verifico que a autora atribuiu ao valor da causa à 

importância de R$98.607,00 (noventa e oito mil seiscentos e sete reais), 

não recolhendo sequer as taxas e custas processuais.

Pois bem.

A autora almeja que seja declarada a nulidade do processo de inventário 

extrajudicial de seu falecido pai, eis que os demais herdeiros teriam 

sonegado a existência de alguns bens.

Tendo a autora, equivocadamente, atribuído como valor da causa o valor 

que recebeu no inventário extrajudicial.

Conforme estabelece o Código de Processo Civil o valor da causa será 

atribuído com base no valor econômico pretendido pela parte, sendo 

assim, o valor do inventário extrajudicial.

Verifica-se ainda, que a autora não juntou nos autos o recolhimento das 

guias das taxas e custas processuais, bem como não requereu as 

benesses da justiça gratuita, o que também não faz jus, devendo, 

portanto, recolher as taxas e custas processuais em cima do valor da 

causa devidamente corrigido.

Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

concedo a requerente o prazo de 15 dias, para que regularize o feito, 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 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 16 de dezembro de 2016.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58889 Nr: 2421-55.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane da Rocha, Evanildo Eucares de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B, Marcelo Agdo Cruvinel - OAB:11834

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela 

defesa dos acusados Eliane da Rocha e Evanildo Eucares de Araújo (ref: 

54), aduzindo, em síntese, que não se encontra preenchidos os requisitos 

da prisão preventiva.

Instado a se manifestar (ref: 59), a representante do Ministério Público 

manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão 

preventiva dos requerentes Eliane da Rocha e Evanildo Eucares de 

Araújo, em razão da necessidade da manutenção da custódia cautelar 

(art. 312, CPP).

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Em que pese os fartos argumentos trazidos à baila pela defesa do 

indiciado, tenho que razão não lhe assiste, consoante passo a expor.

Dispõe o artigo 316, do Código de Processo Penal:

“Art. 316 - O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.”

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão 

contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, 

prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da 

materialidade.

Assim, vejamos o disposto no “caput” do art. 312 do Código de Processo 

Penal:

“Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova 

trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem 

como de indícios suficientes de autoria em relação às pessoas dos 

denunciados, de maneira ampla conforme documentos acostados aos 

autos do inquérito, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus 

comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no 

particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem 

pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe 

são imputados.

A reiteração criminosa do denunciado Evanildo Eucares de Araújo está 

demonstrada pela sua continuidade na prática delituosa, haja vista que foi 

condenado pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso, 
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conforme se verifico do executivo de pena n.º 48311 em tramite nesta 

Comarca.

Já a ré foi condenada pelo crime de tráfico de drogas e crime de manter 

casa de prostituição, conforme se verifica do executivo de pena n.º 

42761, que tramitou nesta Comarca de Pedra Preta-MT.

Com relação ao argumento da defesa, no que diz respeito às cartas 

precatórias, não verifico qualquer prejuízo, pois estas não conferem 

suspensão ao tramite processual, conforme dispõe o artigo 222, §1°, do 

CPP.

Desta feita, inviável a conversão da prisão preventiva em cautelares 

alternativas, uma vez que demonstrada, de plano, a imperiosidade da 

medida extrema ante o risco concreto que a liberdade da paciente 

representa à ordem pública.

Neste sentido:

“52214362 - HABEAS CORPUS. CASA DE PROSTITUIÇÃO. PRISÃO 

PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO DE 

ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO 

SUBSIDIÁRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUMUS 

COMISSI DELICTI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA 

EVIDENCIADOS. PERICULUM IN LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. DOMICÍLIO INCERTO. PREDICADOS PESSOAIS. CONDIÇÃO 

SUBALTERNA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA 

PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO. ORDEM 

DENEGADA. Em habeas corpus não há como se enfrentar as alegações 

de negativa de autoria quando imprescindível exame aprofundado do 

contexto fático probatório. Do mesmo modo, o trancamento de uma ação 

penal exige que a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou 

uma causa extintiva de punibilidade estejam evidentes, independente de 

investigação probatória, dado que na via eleita, não se admite o 

revolvimento fático-probatório. Deve ser mantida a custódia prévia do 

paciente, se constatado que ela foi decretada a fim de se garantir a ordem 

pública para evitar a reiteração criminosa, quando verificado que o 

paciente registra envolvimento em delito anterior. Além disso, a 

conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei penal também se 

revelaram necessários para a manutenção da segregação cautelar, ante a 

incerteza do domicílio do paciente. Quanto às condições pessoais, é 

uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores 

da segregação cautelar (art. 312CPP), despiciendo o paciente possuir 

condições pessoais favoráveis. (TJMT; HC 173407/2014; Aripuanã; Rel. 

Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 27/01/2015; DJMT 03/02/2015; Pág. 96).”

Assim, no caso, conforme explanado acima, a defesa não trouxe aos 

autos fatos novos capazes de revogar a prisão preventiva decretada em 

desfavor do réu, somente o pedido de revogação da prisão preventiva.

Isto posto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação 

da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312 e 316, ambos do 

Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pelos réus ELIANE DA ROCHA E EVANILDO 

EUCARES DE ARAÚJO, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior 

decisão em contrário.

Por se tratar de processo de réu preso, oficie-se o Juízo Deprecado da 

carta precatória expedida em ref: 28, solicitando o cumprimento da missiva 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, o transcurso do prazo, certifique o cumprimento ou não da carta 

precatória, remetendo os autos à conclusão.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de fevereiro de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46508 Nr: 1656-55.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Marcolino Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, impulsiono o feito 

intimando o defensor do réu, para que no prazo legal apresente memoriais 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55026 Nr: 784-69.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvania Pereira do Nascimento, Renato 

Rodrigues Lira, Robelho da Silva Mendonça, Johnys Leão de Araújo Alves 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Lucimar Dias da Silva - OAB:MT/20.637

 Vistos etc.

Ante a desistência da causídica nomeada, Dra. Lucimar Dias da Silva, em 

continuar a proceder a defesa dos réus, pelos seus serviços prestados 

nos autos, arbitro os honorários advocatícios em 10 (dez) URH, conforme 

item 7.1 da tabela da OAB, devendo ser expedido a respectiva certidão. 

Deixo de intimar os réus para que estes possam nomear outros 

defensores, haja vista aqueles já terem se manifestado no sentido de não 

possuírem condicões econômicas para fazê-lo.

 Abre-se vista dos autos à Defensoria Pública desta comarca, para 

apresentar o rol de testemunhas a serem ouvidas perante o Tribunal do 

Júri e requerer diligências, nos termos do artigo 422, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de fevereiro de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59787 Nr: 268-15.2017.811.0022

 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: Kennet Camilo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinei Gerônima da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 59787

Vistos etc.

Trata-se de ação de Ação Revisional de Alimentos c/c regularização de 

visitas, proposta por Kennet Camilo da Silva, em desfavor de Lucinei 

Gerônima da Silva Santos, devidamente qualificados nos autos.

Em análise aos pedidos da petição inicial, verifica-se que a parte autora 

requer que o requerido seja condenado ao pagamento de pensão 

alimentícia aos filhos menores.

Pois bem.

Na ação em que se pleiteia revisão de alimentos em concedido aos 

menores, é destes a legitimidade passiva, devendo a sua genitora apenas 

assisti-los ou representá-los, conforme a idade.

In casu, a formulação, porém, de pedido de revisão de alimentos pelo autor 

em face da genitora dos menores, em que pese representar má-técnica 

processual, consubstancia mera irregularidade, não justificando o 

indeferimento da exordial.

Desta forma, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que seja 

emendada a inicial, sob pena de desconsideração do pedido revisional de 

alimentos, a fim de corrigir o polo passiva da demanda, devendo, os 

menores figurar como requeridos na ação revisional de alimentos, 

distinção a ser feita na petição inicial, necessário para propositura desta 

ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 02 de fevereiro de 2017.

Márcio Rogério Martins
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42721 Nr: 971-82.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniella Furtado Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Jhones Miranda Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Elson Valeriano Junior - 

OAB:21257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça fl. 81.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 69401 Nr: 1160-13.2011.811.0028

 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: Gonçalo Marques do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margarethe de Oliveira Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de fevereiro de 

2017 às 14h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104029 Nr: 3095-83.2014.811.0028

 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: João Bosco Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício da auxilio acidente, desde o dia 

20.02.2014 (dia seguinte à cessação do benefício) nos termos do art.43 

da Lei 8.213/91, observado prazo prescricional quinquenal, devendo 

incidir sobre os valores:a)até 29/06/2009: atualização com base nos 

índices fornecidos TRF 1ª Região e juros de mora de 1% ao mês a partir 

de 11/01/2003.b)a partir de 30/06/2009 a 25/03/2015: incidência da Lei nº 

Lei 11.960/09, art.1-F da Lei nº 9.494/97 com a atualização monetária pela 

TR e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança.c)a partir de 25/03/2015: a atualização monetária pelo (IPCA-E), 

juros monetários pelos índices da caderneta de poupança.Anoto que no 

julgamento das ADI´s 4357 e 4425 o STF julgou inconstitucional a fixação 

de correção monetária com base na poupança para pagamento de 

precatórios.No entanto, entendo que, conforme o voto do Ministro Relator 

Luiz Fux, a taxa da Caderneta de Poupança não se presta a recompor a 

perda inflacionária, tanto no período anterior a constituição do débito 

quanto para a formação de precatório, assim sendo, declaro 

inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/97.Dessa forma, por analogia ao 

julgamento das ADI´s 4357 e 4425, uma vez que o Plenário do STF ainda 

não se manifestou acerca da correção monetária incidente sobre as 

condenações contra a fazenda pública anteriores a constituição do débito, 

em consonância com o Acórdão proferido no RE 870947 RG/SE, os 

mesmos devem incidir nos termos acima descritos, já que em caso 

análogo houve pronunciamento e modulação dos efeitos pelo STF.Tendo 

em vista a presente decisão considerando que se trata de verba alimentar 

com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência 

antecipada para que o INSS implante o benefício da autora em trinta dias 

sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte 

mil reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 55021 Nr: 436-43.2010.811.0028

 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: NdCeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdSC, Instituto Nacional do Serviço Social - 

INSS

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

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antenor Fadini - 

OAB:3017/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art.487, I do CPC/2015, ACOLHO 

A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS, E JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para tão somente 

reconhecer a união estável existente entre NILMA CAMPOS SILVA e o de 

cujus ESVALDI GUIA DA COSTA.Defiro o benefício da justiça gratuita a 

requerida.Deixo de condenar em custas e honorários em virtude de ambas 

as partes serem beneficiárias da gratuidade processual.P.I.C.Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104533 Nr: 48-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orildo Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14.948/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14.247/MT, Maria de 

Lourdes Ribeiro - OAB:11646/MT

 Intimar advogados do acusado para no prazo legal manifestar sobre o 

cálculo de pena de fls.101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 77087 Nr: 589-08.2012.811.0028

 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: Eva Guimarães Gaiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Leoncio Gaiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Beatriz Gahyva de Aquino 

- OAB:14508/MT, Dulce Helena Gahyva - OAB:7699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para efetuar depósito Identificado com o 

Código do processo acima mencionado, da diligência no valor de R$ 14,00 

(quatorze reais), na Conta Judicial de Fórum da Comarca de Poconé/MT - 

CNPJ 00.156.072/0001-22, Banco do Brasil s/a - agência 0662-9, 

conta-corrente 25.275-1, para que o Sr. Oficial de Justiça, possa cumprir 

o mandado de ......., expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 77571 Nr: 690-45.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Eliete Mariuza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Pocone Ltda

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

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora através de seu representante legal, para que 

tome ciência do despacho de fl. 48. Devendo dar prosseguimento ao feito 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, II, §1º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74963 Nr: 2488-75.2011.811.0028

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atamildes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias- 

Procuradora Federal - OAB:Mat.1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora através de seu representante legal, para que 

tome ciência do despacho de fl. 26. Devendo dar prosseguimento ao feito 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de arquivamento, nos 

termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9278 Nr: 121-88.2005.811.0028

 AÇÃO: Liquidação Provisória por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3.009, Luiz Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Dias Rebouças - 

OAB:9658B

 INTIMAÇÃO da parte autora para tomar ciência do Despacho da fl. 129. 

Devendo o exequente habilitar seus créditos no quadro geral de credores 

da empresa em Recuperação Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 14639 Nr: 2719-78.2006.811.0028

 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: Celso Antonio Botelho de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Lucas de Azevedo 

Carvalho - OAB:10.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado da parte autora para que compareça perante este 

juizo para retirar a 2ª via do Formal de Partilha, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78229 Nr: 910-43.2012.811.0028

 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: Silvio da Costa Magalhaes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Marielle da 

Silva Fernandes - OAB:19863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado(a) da parte autora, para, querendo apresentar as 

contrarrazões nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95254 Nr: 236-94.2014.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA, Adelir de Fatima dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GUIMARÃES, IZABELA 

CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robissânia da Silva felix - 

OAB:16766/MT

 Dessa forma, CHAMO O FEITO A ORDEM para retificar a decisão de 

ref.52 e INDEFERIR a alienação do gado penhorado.Dessa forma, intime-se 

para depósito dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

as partes apresentarem quesitos no prazo legal.Efetuado o depósito dos 

honorários periciais, fica autorizado ao perito nomeado levantar 50% 

(cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, §4º do CPC/2015 e 

item 2.18.5.1 da CNGC).Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos 

trabalhos periciais, intimem-se as partes para conhecimento.O laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data designada para o início dos trabalhos.Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.Defiro o pedido de 

ref.53.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Decorrido o prazo, 

façam os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 94801 Nr: 82-76.2014.811.0028

 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: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinete Costa de Oliveira, Juliene Inocência 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Crema da Rocha - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10229/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO

Acolho a manifestação Ministerial à ref. 17.

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14 de fevereiro 

de 2017, às 14h00min.

Intimem-se, pessoalmente, as partes e as testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 14198 Nr: 2254-69.2006.811.0028

 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: Morabeli Brandino de Godoi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- Procuradora Federal Mat. 1554077 - OAB:

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO

Defiro o pedido de fls.211/216.

Expeça-se o respectivo alvará em favor da advogada peticionante na 

quantia que lhe compete.

Após, nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 37794 Nr: 2870-73.2008.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Márcio da Costa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Auro Guilherme de Matos 

Ulyssea - OAB:5927
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 Vistos em correição,

Cuida-se de embargos de declaração visando reparar suposto erro 

material na sentença proferida à ref. 153, a qual julgou extinta a 

punibilidade do réu GONÇALO MÁRCIO DA COSTA LEITE, pela prática dos 

crimes tipificados no art. 214 c/c art. 226, II, com incidência do art. 14, 

inciso II, ambos do Código Penal.

 O representante do “parquet” opôs embargos de declaração, pugnando 

pela retificação da sentença, em razão do erro material presente na parte 

dispositiva.

É o relatório.

 Passo a decidir.

 Compulsando os autos, a despeito dos argumentos do Ilustre 

representante do Ministério Público, verifica-se que há erro material a ser 

sanada na sentença.

 No caso dos autos, o erro material se deu na parte dispositiva, uma vez 

que consta o nome de outra pessoa de forma equivocada, estando desta 

forma, de maneira incorreta.

Posto isto, por se tratar de erro material, na forma do art. 463, I do CPC, 

retifico a sentença de ref. 153, para constar na parte dispositiva: “Diante 

do exposto, declaro extinta a punibilidade do reeducando GONÇALO 

MÁRCIO DA COSTA LEITE, com fundamento no artigo 146 da Lei de 

Execução Penal”.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 128416 Nr: 3495-29.2016.811.0028

 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: Antonio Hermes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Bueno de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTO,

Trata-se de Ação de Abertura de Inventário.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

 Nomeio inventariante o, Sr. Antônio Hermes de Almeida, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes.

Após, cite-se a Fazenda Pública, (art. 626, CPC/2015), manifestando-se 

ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de 

cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629 CPC/2015), ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, do CPC/2015), 

manifestando-se expressamente.

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 636, do 

CPC/2015), digam, em 15 dias (art. 637, do CPC/2015).

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638, do 

CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 122020 Nr: 1519-84.2016.811.0028

 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: VALDINEI DIMAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO EDMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência e Danos Morais proposta por Valdinei Dimas de Souza em face 

de RAIMUNDO EDMAR DA SILVA e do DETRAM/MT.

Aduz, em síntese, que em 06.10.2014 vendou ao requerido um veículo 

Ford Pampa, Placa JYE-4999, ficando pactuado entre as partes que o 

adquirente se responsabilizaria pela transferência do automóvel.

Segundo o autor, até a propositura da demanda, o requerido não só 

deixou de providenciar a regularização da documentação, mas também 

vem atrasando o pagamento do IPVA e licenciamento do veículo, além de 

receber diversas multas que foram direcionadas ao titular do documento 

do veículo, ou seja, o autor.

Narra ainda que em virtude das multas, o requerente teve sua habilitação 

suspensa.

Requereu, liminarmente, a concessão da tutela específica de obrigação de 

fazer a fim de que o requerido seja compelido a promover a transferência 

do veículo objeto do negócio, bem como para que o Departamento de 

Trânsito suspensa as multas lançada em nome do autor referente ao 

automóvel supracitado, e consequentemente a exclusão da pontuação 

lançada na carteira de motorista.

A liminar foi inicialmente indeferida, uma vez que o autor não logrou êxito 

em comprovar o encaminhamento ao DETRAN/MT do comprovante de 

transferência de propriedade.

À ref.6 juntou aos autos o documento faltante.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

O art.300 do NCPC prevê o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

 No caso dos autos, verifico que se mostra plausível o deferimento do 

pleito, uma vez que evidenciados os subsídios necessários à concessão 

da tutela pretendida posto que presente a demonstração de elementos 

probatórios para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, 

acerca da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Isto porque, conforme se depreende da Autorização para Transferência 

de Propriedade de Veículo, a venda se realizou em 06.10.2016, bem como 

pela consulta de pontuação do condutor, ora autor, há a incidência de 

infrações já no ano de 2015.

De fato, o autor vem recebendo multas e sanções por infrações que não 

cometeu.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

igualmente evidente ao considerar que o impedimento de dirigir por si só já 

causa danos ao cidadão que deve se locomover para o trabalho e demais 

atividades diárias.

Isto posto, com fundamento no art.300 do CPC/2015, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida pelo que DETERMINO ao requerido RAIMUNDO 

EDMAR DA SILVA a transferência do veículo Ford Pampa, Placa JYE-4999 

retirando-o do nome do autor, sob pena de pagamento de multa diária no 

importe de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil 

reais). DETERMINO ainda ao DETRAN que SUSPENDA as multas aplicadas 

ao autor referente ao veículo Ford Pampa, Placa JYE-4999 a partir da data 

da venda, qual seja, 06.10.2014. Oficie-se.

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

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56561 Nr: 1346-98.2015.811.0059

 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: LAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, VSM, ASM, DSM, LVM, LVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.
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Destarte, passo a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

 Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 

2017, às 13h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Consigno que a advogada da requerente comprometeu-se a trazer as 

partes e testemunhas à solenidade supra, assim se torna desnecessária 

expedição de mandado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59116 Nr: 2817-52.2015.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S.A, 

Luiza Rosseto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Valdir José Rossetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as custas pagas pela parte em 

26/01/2017, não consta o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

que deverá ser feito via deposito na CONTA CORRENTE nº. 6.835-7, 

AGÊNCIA 1149-5, BANCO BRADESCO S/A, em nome do Cartório 

Distribuidor. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51534 Nr: 1310-90.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Pereira da Silva, Margarete 

Nogueira Silva, Idael Pereira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12.622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Vieira Santos - 

OAB:OAB/MT 18830-A

 INTIMAÇÃO do(a,s) Advogado(a,s) da parte autora para providenciar o 

pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ R$-551,80 

(quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) para cumprimento 

do mandado expedido nos autos, devendo o referido valor ser pago 

através de depósito identificado NA CONTA CORRENTE nº. 6.835-7, 

AGÊNCIA 1149-5, BANCO BRADESCO S/A, em nome do Cartório 

Distribuidor, podendo ser enviado fax do recibo de depósito através do 

fone/fax (66) 3569-1216 CNPJ: 04.056.801/0001-20 Consigno que a 

quantia por Km. percorrido equivale a 3,55 (Três Reais e Cinquenta e 

Cinco Centavos).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67684 Nr: 2256-91.2016.811.0059

 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: LFdC, MPMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Cuida-se de pedido de decretação de divórcio direto consensual onde as 

partes acordaram quanto à dissolução do vínculo conjugal, partilha de 

bens, guarda dos filhos menores, visitas e alimentos, havendo o Ministério 

Público Estadual manifestado pela homologação por este juízo.

É o relatório.

 Decido.

Ante o exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes e decreto o divórcio 

de LUIS FERNANDES DA COSTA e MARIA PEREIRA MARINHO DA COSTA, 

fazendo cessar todos os deveres inerentes ao casamento, devendo a 

mulher voltar a usar o nome de solteira.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pelos autores.

Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se o mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil competente.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69226 Nr: 3034-61.2016.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSS, Gleiciana dos Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Gonçalves Saturno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data entrei em contato com a 2ª 

vara da Comarca de Água Boa/MT e fui informado que o alvará de soltura 

enviado a esta Comarca é autêntico. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18502 Nr: 2333-13.2010.811.0059

 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: Raimundo Ribeiro Braga

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que até o presente momento a perita 

nomeada nestes autos, não apresentou o laudo pericial da perícia agenda 

para o dia 16 de setembro de 2016, ás 13 horas e 30 minutos. Registro 

que nesta data, a ouvidoria do Tribunal de Justiça deste Estado entrou em 

contato com este servidor e solicitou providências com relação a este 

processo, razão pela qual, remeto os autos conclusos para deliberação. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14118 Nr: 589-17.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: De Paula Turismo Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zihuatanejo do Brasil - Açucar e Álcool S.A - 

Destilaria Gameleira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:11.844 - MT, Genekson Gomes Alves Júnior - OAB:11.721 - 

MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heber Renato de Paula Pires 

- OAB:137944, Ronia Maria Barros Milhomem - OAB:8242

 Despacho

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

certidão atualizada dos imóveis de fls. 58/60.

Após, tornem conclusos para análise do pedido formulado às fls.74/76.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 50237 Nr: 206-63.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genival dos Santos Lino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GENIVAL DOS SANTOS LINO, Cpf: 

02788148160, Rg: 2.039.889-1, Filiação: Genildo Gonçalves Lin e 

Luzimeire dos Santos Lino, data de nascimento: 20/07/1988, brasileiro(a), 

natural de Formoso do Araguaia-TO, solteiro(a), vaqueiro, Telefone 

8453-0576 recado. 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. 121, § 2º, inc. IV, 

do CPB, com as implicações do art. 1º, inc. I da Lei nº 8.072/90.

Despacho: Vistos em correição.I – Processo em ordem.II – Aguardando 

providências do cartório.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, Renata de Castro 

Cancian Molinet, digitei.

Porto Alegre do Norte, 07 de dezembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 46239 Nr: 2045-60.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverson Araujo Gomes, vulgo "Caçula"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WEVERSON ARAUJO GOMES, VULGO 

"CAÇULA", Cpf: 02551045100, Rg: 2231513-6, Filiação: Juarez Fernandes 

Gomes e Edime Araujo Costa Alves, data de nascimento: 21/03/1989, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), vaqueiro, 

Telefone 66-8447-8337. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Para que tome ciência da r. decisão de fls. 48, a qual 

encontra-se descrita abaixo.

Resumo da Inicial: Processo Execução de Pena, extaídos dos autos, nº 

1774-56.2010.811.0059, desta Comarca, incurso no art. 180, § 1º e 2º do 

CP.

Despacho/Decisão: Homologo o cálculo de pena.Intime-se o réu para que 

dê inicio ao cumprimento das penas restritivas fixadas judicialmente, 

consistentes em:Pagamento de 10 dias-multa, fixados em 1/30 do salário 

mínimo cada;Pagamento das custas processuais;Pagamento de dois 

salários mínimos à título de prestação pecuniária; Prestação de serviço à 

comunidade, junto ao Hospital Municipal do local de residência do 

sentenciado por 10h semanais, durante o cumprimento da pena imposta. 

Intime-se o diretor do Hospital Municipal em questão, para que encaminhe 

relatórios mensais referentes à prestação e serviço pelo reeducando. 

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, Renata de Castro 

Cancian Molinet, digitei.

Porto Alegre do Norte, 13 de dezembro de 2016

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito Juiz(a) Substituto(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 45065 Nr: 883-30.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Décio Soares Santos, Arnaldo José Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DÉCIO SOARES SANTOS, Rg: 4756788, 

Filiação: Vilma Maria Soares Santos e Osvaldo Vicente dos Santo, data de 

nascimento: 01/11/1986, brasileiro(a), natural de Ihumas-GO, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 66-8423-6896. 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 dos acusados pela prática do delito previsto no art. 

155, caput, 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 § 2º do artigo 394, Código Processo 

Penal consigno que o procedimento será o comum e o rito, o 

sumário.Citem-se os acusados para responderem à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, os acusados 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 aos acusados se os mesmos possuem 

advogado constituído ou condições para contratar um. Caso os acusados 

não possuam condições para constituir advogado, tragam-me os autos 

conclusos. Defiro os requerimentos ministeriais.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, Renata de Castro 

Cancian Molinet, digitei.

Porto Alegre do Norte, 13 de dezembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 17737 Nr: 1581-41.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Lima Bernardes, Vg "Edmilson"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADILSON LIMA BERNARDES, VG 

"EDMILSON", Filiação: Nilton José Bernardes e Rita Ferreira de Lima, data 

de nascimento: 27/03/1986, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

solteiro(a), marceneiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO 

DE SUA REPRIMENDA

Resumo da Inicial: Processo Executivo de Pena extraído dos autos nº 

1311-90.2005.811.0059, oriundo desta Comarca, do réu condenado como 

incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e art. 1º 

da Lei nº 2.252/54.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido ministerial em parte.Expeça-se 

edital pelo prazo de 30 dias, a fim de intimar o reeducando para iniciar o 

cumprimento de sua reprimenda.Após, transcorrido o prazo supra “in 

albis”, abra-se nova vista ao Ministério Público para manifestação.Por fim, 

tornem conclusos.Cumpra-se. Às providencias.

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, Renata de Castro 

Cancian Molinet, digitei.

Porto Alegre do Norte, 19 de dezembro de 2016

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 67680 Nr: 2255-09.2016.811.0059
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 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO DE SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MINOZZO - 

OAB:17590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ DO PRADO, 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: [...] Em julho de 2012 o Autor emprestou seu 

cheque(cheque de nº 000414, do Cooperativa de créditos SICREDI, conta 

corrente nº 13297-7, agência 0801, no valor total de R$100,00 (cem 

reais)) (Doc.03) a um “amigo” para que este efetuasse o pagamento de 

determinada dívida na cidade de Confresa/MT, com a compensação pré 

determinada para o dia 28/09/2012, de modo que este deveria efetuar o 

depósito do referido valor para que houvesse fundos no determinado 

momento. Ocorre que o não fora realizado o depósito pelo sujeito, o que 

acarretou na insuficiência de fundos no momento da compensação do 

cheque, devido a pouca movimentação desta conta à epoca dos fatos. 

Como a então conta bancária era pouco usada pelo Requerente, somente 

em Março de 2015, tomou ciência de que meu nome encontrava-se inscrito 

nos cadastros de inadimplentes do SPC/SERASA. De imediato, fora 

buscado por parte do Requerente de todas as formas localizar o suposto 

credor, visto que a real intenção era o imediato cumprimento da obrigação, 

porém, de nada adiantou, pois não logrou êxito em localizar o requerido [...]

Despacho/Decisão: Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 4, 

no que tange a citação editalícia da parte ré.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 

Luz, digitei.

Porto Alegre do Norte, 01 de fevereiro de 2017

Carlos Gomes Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69383 Nr: 3103-93.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leônice Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT

 Defiro o pedido do Ministério Publico relativo as desistência.

Abra-se vista para apresentação de alegações finais no prazo legal, 

iniciando para a acusação após defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76666 Nr: 881-21.2017.811.0059

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Santos Gloria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaídes Alves Gloria, alcunha "Canabravinha", 

Klesia Graciela dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Fixo prazo de 30 (trinta) dias para que a parte requerente apresente 

certidão de objeto e pé atualizada do processo penal do autor que se 

encontra preso, bem como procuração outorgada por Alaíde Alves Glória

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76192 Nr: 613-64.2017.811.0059

 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 CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIS SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, sob o risco de 

indeferimento da petição inicial, a parte autora adite a petição inicial, 

apresentando cópia integral do seu contrato social para que se possa 

verificar os poderes de quem assina pela empresa.

No mesmo prazo e sob o mesmo risco, poderá esclarecer, 

detalhadamente, quantas prestações não foram pagas pela parte 

requerida, qual o seu valor atualizado em relação ao montante do contrato 

e qual o valor do qual a parte requerida foi notificada para pagamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43073 Nr: 2806-28.2012.811.0059

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

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

 PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos à intimação via DJE da parte autora, por meio de seu 

advogado para, no prazo de 10 (dez) dias informar nos autos número de 

Conta Corrente e agência bancaria a fim de possibilitar a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 72471 Nr: 4615-14.2016.811.0059

 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: FIGUEIREDO FERNANDES E FERNANDES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Fixo prazo de 15 (quinze) dias para manifestação da parte autora quanto 

à contestação apresentada pela parte ré.

Posteriormente, com a juntada da manifestação da parte autora ou tendo 

decorrido o prazo, certifique-se e devolvam conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74603 Nr: 5498-58.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triunfante Matogrossense de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE RODRIGUES VASCONCELOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolvo os autos a Secretaria deste Juízo para que seja a parte autora 

intimada quanto à decisão posta nos autos em 13 de dezembro de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75137 Nr: 5772-22.2016.811.0059

 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: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clecio de Assis Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:SP 107.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, tendo ficado demonstrada a mora por meio de carta 

registrada com aviso de recebimento e considerando que o montante da 

dívida é expressivo (cerca de trinta por cento do total da dívida), defiro a 

liminar e determino a expedição de mandado de citação e de busca e 

apreensão do veículo automotor objeto desta ação, caso esteja 

comprovado o recolhimento do valor relativo às diligências do oficial de 

justiça.Caso o bem seja encontrado e apreendido, expeça a Secretaria 

deste Juízo ofício ao DETRAN requisitando a suspensão da cobrança e no 

apontamento de quais débitos relacionados ao RENAVAM, bem como, 

caso o bem seja apreendido, expeça ofício a Secretaria Estadual da 

Fazenda de Mato Grosso, requisitando a abstenção na cobrança de 

eventuais débitos relativos a IPVA incidentes sobre o bem.Deverá a 

Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado de busca e apreensão, 

além de outras faculdades e advertências dirigidas à parte requerida, que 

o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá entregar o 

bem e seus respectivos documentos.Indefiro o arbitramento de multa a ser 

imposta à parte requerida neste momento processual porque considero 

prematura a situação em razão de não ser conhecida a relação que a 

parte requerida mantém com o bem na atualidade.Arbitro honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico 

obtido com esta demanda.Poderá o senhor oficial de justiça usar as 

faculdades previstas no artigo 212 do Código de Processo Civil e utilizar 

de reforço policial caso seja demonstrada a necessidade, ficando também 

autorizado arrombamento caso se sobreponha obstáculo para a 

apreensão do bem.Se não houver comprovante de pagamento do valor 

das diligências do oficial de justiça, intime-se a parte requerente de que ela 

tem prazo de 15 (quinze) dias úteis para fazê-lo, sob o risco de restarem 

frustrados os deferimentos aqui postos.Porto Alegre do Norte (MT), 2 de 

fevereiro de 2017.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40641 Nr: 362-22.2012.811.0059

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

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

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos à intimação via DJE da parte autora, por meio de seu 

advogado para, no prazo de 10 (dez) dias informar nos autos número de 

Conta Corrente e agência bancaria a fim de possibilitar a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69383 Nr: 3103-93.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leônice Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT

 intima-se a defesa para apresentação de alegações finais no prazo legal.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22719 Nr: 632-98.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduino Rezer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT, Tatiana Dias 

de Campos - OAB:9369//MT

 Processo n.º 632-98.2014.811.0019Código n.º 22719Vara 

ÚnicaBLOQUEIO/PENHORA ONLINE[...]Desta feita, DEFIRO a penhora 

online, via BACENJUD, no montante de R$ 12.685,07 (doze mil seiscentos 

e oitenta e cinco reais e sete centavos), e nesta oportunidade, anexo a 

esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Consigne-se, ainda, que os 

autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, 

opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 831 e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, ou sendo estes em valores insuficientes para o cumprimento 

integral da execução, desde já DEFIRO o pedido de consulta através do 

sistema RENAJUD, realizando-se constrição em eventuais veículos 

existentes em nome do executado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Porto dos Gaúchos/MT, 27 de 

janeiro de 2017. Ricardo Nicolino de CastroJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22285 Nr: 344-53.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT

 Pelo MMº. Juiz foi proferido a seguinte decisão: Vistos etc. Diante da 

oitiva do reeducando. Permaneçam os autos em gabinete para decisão. 

Nada mais, encerro o presente. Eu (Nilza Rodrigues Gonçalves) Gestora 

Administrativa 3, digitei subscrevi e assino.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27894 Nr: 224-39.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Ferreira Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:14074/MT

 Processo nº 224-39.2016.811.0019

Código nº 27894

Vara Única

Vistos.

Ante o teor da certidão retro e, considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio o causídico(a) Dr. Robson Dupim Dias, 

inscrito(a) na OAB/MT sob o n.º 14074-O, para patrocinar os interesse do 

réu, Josimar Ferreira Muniz, 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 6 (seis) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.
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Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 31 de janeiro de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28753 Nr: 540-52.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael da Palma Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 Esclareço, por fim, que não duvido que possa ter ocorrido o crime de 

ameaça descrito na denúncia, eis que os elementos indiciários colhidos na 

fase extrajudicial informam nesse sentido. Contudo, havendo apenas 

indícios, e não provas reais e concretas da materialidade e autoria do fato 

esposado, diante da não confirmação em juízo, a absolvição com base no 

art. 386, VII do CPP é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para 

ABSOLVER o acusado RAFAEL DA PALMA LIMA da prática do crime 

previsto no art. 147, caput, do Código Penal c/c art. 7°, II, da Lei 11.340/06, 

com base no art. 386, VII do CPP.

Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito, bem como o 

número do inquérito policial, que dera origem a presente Ação Penal.

Revogo a medida protetiva concedida nestes autos, se porventura ainda 

estiver valendo.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Considerando a nomeação do Dr. Marcelo Rubens B. Setolin, OAB 18930 

MT, para defender o acusado, ante a inexistência de Defensoria Pública 

nesta Comarca, condeno o Estado de Mato Grosso a pagar os honorários 

advocatícios, que fixo em 10 URH. Expeça-se certidão.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30135 Nr: 1108-68.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nei Roque Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8435/MT

 Processo nº 1108-68.2016.811.0019

Código nº 30135

Vara Única

Vistos.

Ante o teor da certidão retro e, considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio o causídico(a) Dr. Rodrigo Carlos Bergo, 

inscrito(a) na OAB/MT sob o n.º 8435-O, para patrocinar os interesse do 

réu, Nei Roque Pontes, 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 6 (seis) 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, 31 de janeiro de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26285 Nr: 966-98.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Matheus Assunção Francelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 966-98.2015.811.0019

 Código nº 26285

Vara Única

Vistos.

Considreando informações alhures prestadas, que dão conta de que o 

reeducando Paulo Henrique da Silva Nunes, atualmente recolhido na 

Cadeia Pública de Sinop/MT, bem assim de que o reeducando Eliel Matheus 

Assunção Francelino, atualmente recolhido na Cadeia de Porto dos 

Gaúchos/MT, tem interesse da realização de permuta.

Considerando ainda a anuência da Secretaria de Administração 

Penitenciária do Estado de Mato Grosso, conforme ressai do documento 

de fl. 230.

CONCEDO ANUÊNCIA para transferência do reeducando Eliel Matheus 

Assunção Francelino para a Cadeia Pública de Sinop/MT, mediante 

permuta com o reeducando Paulo Henrique da Silva Nunes, o qual deverá 

ser transferido para a unidade prisional desta Comarca.

Deste modo, DETERMINO ainda a remessa do PEP do reeducando àquela 

Comarca (Sinop).

Cientifique-se o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Sinop/MT.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública desta Comarca e a Superintendência 

de Gestão de Cadeia, para que promova os meios necessários para a 

transferência dos reeducandos.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos, 06 de fevereiro de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28687 Nr: 518-91.2016.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Nadir Gomes Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marineusa Gomes de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

Núcleo de Tapurah - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a Intimação da requerente, na pessoa da advogada, Drª. Amanda 

Albertini Colet, para apresentar os memoriais finais no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32664 Nr: 20-58.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 Processo nº 20-58.2017.811.0019

Código nº 32664

Vara Única

Vistos.

Ante o teor da certidão retro e, considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio o causídico(a) Dr. Silvio Luiz de Oliveira, 

inscrito(a) na OAB/MT sob o n.º 3546-A, para patrocinar os interesse do 

denunciado, Reinaldo Alves de Lima, no prazo legal.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 
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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 10 (dez) 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, 31 de janeiro de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 132985 Nr: 114-46.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Ribeiro Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:MT nº 14.724-B

 Autos ID nº 132985

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo Réu Renato Ribeiro 

Carvalho, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do artigo 410 e ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09/05/2017 às 16:00 horas 

(MT).

No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem 

como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, os esclarecimentos de peritos 

dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se todos, expedindo o necessário, inclusive carta precatória para 

testemunhas residentes em outra Comarca, se o caso.

 Ciência ao MPE.

Às providências.

 Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, 11 de outubro de 2016.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 133858 Nr: 693-91.2016.811.0017

 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: Bruna Pereira dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reuel Coelho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Cesar do Nascimento - 

OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Código n.º 133858

Vistos.

 Prestigiando o princípio do contraditório e da ampla defesa, dê-se vista a 

parte Requerente para se manifestar acerca da petição de fls. 368/403, no 

prazo legal.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia – MT, 03 de fevereiro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 44390 Nr: 1072-66.2015.811.0017

 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: Wesiru Karajá

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Sousa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo para Resposta

CERTIDÃO

Certifico que a parte autora não apresentou resposta e a prova da 

intimação foi publicada em 15/03/2016.

São Félix do Araguaia - MT,6 de fevereiro de 2017.

Oficial Escrevente

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 18639 Nr: 1555-09.2009.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antônia Coutinho dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva Pereira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte qutora para se manifestar quanto ao teor 

da certidão do oficial de justiça as fls. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 16876 Nr: 1650-73.2008.811.0017

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Rocha, Paulo Roberto Rocha-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 14535 Nr: 1363-47.2007.811.0017

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleber Silverio de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ourocard Visa International, Banco do Brasil 

S/A, Submarino S/A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se nos autos no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 14497 Nr: 1328-87.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Pollyane Vaz Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Camelo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA POLLYANE VAZ 

TEODORO - OAB:7332/MT, Thamy de Azambuja - OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 Intimação para manifestar, sobre o bem oferecido em penhora as fls. 40.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44731 Nr: 69-13.2017.811.0080

 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: AGRICOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR JUNGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:9206/O

 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 pagamento 

da diligência da Sra. Oficiala, informando o valor e o número da conta 

corrente: valor de R$ 15,00 (quinze reais), a ser depositado na Conta 

Corrente do Fórum da Comarca de Querência, CNPJ: 06.787.069/0001-93, 

agência: 3942-X, conta corrente nº. 9446-3, do Banco do Brasil, em 

cumprimento do mandado de citação, conforme certidão da Oficiala de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43834 Nr: 2461-57.2016.811.0080

 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: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-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 efetuar o pagamento 

da diligência da Sra. Oficiala, informando o valor e o número da conta 

corrente: valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser depositado na 

Conta Corrente do Fórum da Comarca de Querência, CNPJ: 

06.787.069/0001-93, agência: 3942-X, conta corrente nº. 9446-3, do 

Banco do Brasil, em cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

conforme certidão da Oficiala de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40812 Nr: 846-32.2016.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 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 pagamento 

da diligência da Sra. Oficiala, informando o valor e o número da conta 

corrente: valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), a ser 

depositado na Conta Corrente do Fórum da Comarca de Querência, CNPJ: 

06.787.069/0001-93, agência: 3942-X, conta corrente nº. 9446-3, do 

Banco do Brasil, em cumprimento do mandado de busca e apreensão e 

citação, conforme certidão da Oficiala de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13537 Nr: 673-23.2007.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angélica Joana Stein & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PIZZOLIO ALTHMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Águeda Dorotéia Domanski 

Jacob - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ricardo Gomes - 

OAB:126.759, Margareth Miessi Caires Gomes - OAB:127083

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12442 Nr: 951-58.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Hedimilton Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guisolfi & Guisolfi Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Galle Ebeling - OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para prosseguir em 10 dias sob pena de 

extinção.

Aguarde-se em cartório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31485 Nr: 272-14.2013.811.0080

 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: ARLETE BECKER STULP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DO RÓCIO MORITA, Raimundo 

Francisco Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Chamo o feito à ordem.

Trata-se de "Ação Monitória" ajuizada por ARLETE BECKER STULP em 

face de ELIANE DO RÓCIO MORITA e RAIMUNDO FRANCISCO NUNES, 

AMBOS QUALIFICADOS.

Recebida a inicial, verifico que ambos os réus foram citados (fl. 36 e fl. 

38).

Diante das circunstâncias do caso (não possuir condições de contratar 

advogado e prisão), remetam-se os autos à Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa dos réus, eventualmente apresentando os embargos 

previstos no art. 702 do NCPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32543 Nr: 1315-83.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Venildo Trentin, LORECI BOESING TRENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON RICALDES DA SILVA - 

OAB:8.375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:3.610/MT
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 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para comprovar documentalmente a 

propriedade do bem descrito no item "f" da petição retro (fl. 117v).

Aguarde-se por 05 dias em cartório.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17509 Nr: 699-16.2010.811.0080

 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: Neide Machado Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selito Ben

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Gelson João Sarolli - OAB:34.948/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Vistos em correição.

Intime-se a parte ré para se manifestar, em 10 dias, sobre a petição de fls. 

236/237.

Aguarde-se em cartório o transcurso do prazo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32415 Nr: 1194-55.2013.811.0080

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Claudio Rocha da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Fertilizantes S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152 -B MT

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13397 Nr: 533-86.2007.811.0080

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Antonio Grando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Fertilizantes S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:3.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123, Anari Vilela De Moraes - OAB:2752, André Luiz S.De 

Souza - OAB:226.887 OAB/SP, Arivaldo Moreira da Silva - 

OAB:61067/SP, Daiani Aparecida Rossini Vidal - OAB:131.551-E, 

Danilo Augusto Cobianchi Da Costa - OAB:22363-A, Irazon Carlos 

Aires Júnior - OAB:2426, José Antonio Moreira - OAB:62.724 SP, 

Julia Sara Accioly Quirino - OAB:4334, Karina Da Silva Beloto - 

OAB:212981, Leonardo Henrique Viecili Alves - OAB:193229, Luiz 

Fernando Decanini - OAB:6865-A/MT, Marcia Maria Soares Barros - 

OAB:11828-PA, Pedro Vitor Pizzolante - OAB:128.711-E, Renata 

Andrade da Silva - OAB:234.898, Rogério Bergonso Moreira da 

Silva - OAB:182961

 Vistos em correição.

Ante a satisfação da obrigação (fl. 106 - código 11886 - autos de 

execução de título extrajudicial), JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Não há custas ou 

honorários advocatícios.

Arquivem-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33186 Nr: 465-92.2014.811.0080

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX CARLOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos em correição.

Faculto às partes o prazo de 10 (dez) dias para se manifestarem sobre o 

pagamento do acordo homologado em juízo.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32543 Nr: 1315-83.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Venildo Trentin, LORECI BOESING TRENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON RICALDES DA SILVA - 

OAB:8.375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:3.610/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para ciência do cálculo de fl. 49, 

prosseguindo feito, eventualmente, em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18174 Nr: 1363-47.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PIZZOLIO ALTHMAN, Idacir 

Steffens, Sirlei Maria Klein Steffens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A, Fabrício Kava - OAB:14.468-A, Luiz Rodrigues 

Wambier - OAB:14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes fl. 75/77.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

desde já.

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.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18666 Nr: 464-15.2011.811.0080

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PIZZOLIO ALTHMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Muniz Rebello - 

OAB:13.122-A, Marcelo Mucci Loureiro de Mello - OAB:144.880/SP

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 
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o r. acordo celebrado entre as partes fl. 75/77 - código 18174 - execução 

de título extrajudicial.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

desde já.

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.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31916 Nr: 702-63.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR STAUB, PAULO JOSÉ DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para prosseguir em 10 dias, sob pena de 

arquivamento provisório.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32721 Nr: 30-21.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CARLOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos em correição.

Faculto às partes o prazo de 10 (dez) dias para se manifestarem sobre o 

pagamento do acordo homologado em juízo.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31124 Nr: 1161-02.2012.811.0080

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Sebald

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Ernani Racho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:16.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Giuliano Ferretti - OAB:49567/RS, JOSELI 

FERRETTI - OAB:49657/RS

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (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 

incontroversa, bem como aquela que entendem 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, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 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 posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32585 Nr: 1355-65.2013.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRATERRA RIO PRETO AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON WISCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento 

da diligência, informando o valor e o número da conta corrente: valor de 

R$ 15,00 (quinze reais), a ser depositado na Conta Corrente do Fórum da 

Comarca de Querência, CNPJ: 06.787.069/0001-93, Agência: 3942-X, 

Conta Corrente nº. 9446-3, do Banco do Brasil, para o cumprimento do 

Mandado de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12238 Nr: 758-43.2006.811.0080

 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: José Viana Filho

 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: JOSE ALVES DE SOUZA - 

OAB:MATR.1553340

 Vistos em correição.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12878 Nr: 1402-83.2006.811.0080

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

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

 PARTE AUTORA: DALVA DIVINA DE CARVALHO

 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, Lorrany Louisy Soares Goulart - 

OAB:39.839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o levantamento dos valores - fl. 222.

Após, abra-se vista ao INSS para se manifestar sobre fls. 215/216.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 13763 Nr: 897-58.2007.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16144 Nr: 762-75.2009.811.0080

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

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

 PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900

 Vistos em correição.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30796 Nr: 809-44.2012.811.0080

 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: GILDA CANDIDA FORTUNATO CARRASCO, ONOFRE 

FERREIRA CARRASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR BARROSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12696 Nr: 1195-84.2006.811.0080

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

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

 PARTE AUTORA: SILVIO PEDROSO

 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:

 Vistos em correição.

Considerando-se o acórdão de fls. 237/239, arquivem-se com as baixas 

necessárias e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13051 Nr: 276-61.2007.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janine Barros Lopes 

(Promotora de Justiça) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elieth Lopes Gonsalves - 

OAB:8844/MT

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido ministerial de fls. 234/235 nos termos requeridos.

 Providencie o Gestor Judiciário ao necessário.

 Com a vinda do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14211 Nr: 191-41.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC (petição de fls. 126/128).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16218 Nr: 833-77.2009.811.0080

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

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

 PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:1662090

 Vistos em correição.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC (em atenção à petição de fls. 66/68)..

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32418 Nr: 1197-10.2013.811.0080

 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: ANDERSON TAIRONI LIPPERT SCHEID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA, MISAEL BECKER ROOS, TIAGO 

RITTER BUCH, GABRIEL K. TUMOLO

 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 manifestar acerca 

da certidão da Oficiala de Justiça de fls. Retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16848 Nr: 33-15.2010.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL BARBOSA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) FABÍOLA COLLACHITI MORETO, para 

devolução dos autos nº 33-15.2010.811.0080, Protocolo 16848, no prazo 
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de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 33504 Nr: 734-34.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIRO RODRIGUES DE CARVALHO, Cpf: 

37096281134, Rg: 757345/2ª via, Filiação: Letiz Rodrigues de Carvalho e 

João Ancelmo de Carvalho, data de nascimento: 27/05/1957, brasileiro(a), 

natural de Cacú-GO, casado (a), comerciante, Telefone (66)8432-5718. 

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: Denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, como incurso no artigo artigo 306, § 1º, incs. II, da Lei nº 9503-97.

Despacho: Ante o exposto, indefiro os pedidos ministeriais de quebra de 

fiança e decretação da prisão preventiva do acusado. Defiro o pedido de 

citação editalícia. 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", certifique-se e abra-se vista ao MPE para manifestação. 

Por fim, tornem conclusos. Ciência ao MPE. Cumpra-se. 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, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 06 de fevereiro de 2017

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34034 Nr: 1140-55.2014.811.0080

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS LEONARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos em correição.

 Ante a juntada da petição de ref. 17, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, tornem conclusos para deliberação.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33284 Nr: 548-11.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gerardo de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386

 Vistos em correição.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 04 

de maio de 2017, às 15h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31264 Nr: 51-31.2013.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o acusado constituiu advogado e apresentou defesa, 

dou-o por citado.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 04 

de maio de 2017, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intime-se o advogado do acusado para acostar aos autos o instrumento 

de mandato, uma vez que foi juntado apenas o substabelecimento.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38210 Nr: 1556-86.2015.811.0080

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Luis Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leila Galle Ebeling - 

OAB:8556

 Vistos em correição.

Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre a impugnação 
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apresentada pelo INSS (no prazo de 15 dias).

Aguarde-se em cartório a manifestação.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31782 Nr: 569-21.2013.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos em correição.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 04 

de maio de 2017, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40935 Nr: 494-77.2016.811.0079

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:

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

 Vistos etc.

INTIME-SE o Apelado para que, querendo, apresente suas contrarrazões 

recursais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região para que seja apreciado o recurso interposto.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ribeirão Cascalheira/MT, 3 de fevereiro de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34732 Nr: 1471-40.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WUEINER VILELA - OAB:18.969 

oab/go

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o patrono do réu para fins 

do at. 422 do CPP, devendo em cinco dias apresentar o rol de 

testemunhas, requerimento de diligências e pedido de juntada de 

documentos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32863 Nr: 1315-86.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO SIQUEIRA ROCHA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, 

PRONUNCIAR o acusado ARLINDO SIQUEIRA ROCHA AMORIM, brasileiro, 

solteiro, nascido em 31/05/1972, natural de Canarana/MT, filho de Eufronio 

Siqueira Amorim e Filomena Rocha Pereira Amorim, como incurso nas 

sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, determinando 

seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.Tendo 

em vista que o réu permaneceu preso durante parte do transcurso do 

processo; considerando que subsistem os requisitos legais da prisão 

preventiva, especialmente o risco à ordem pública e visando assegurar a 

aplicação da lei penal. Haja vista o modus operandi utilizado durante a 

ação homicida, bem como a natureza e sede das lesões ocasionadas na 

vítima, revelando a extrema insensibilidade moral do acusado, não 

podendo a sociedade ficar exposta a toda sorte de atos violentos e de 

pessoas que se mostram extremamente perigosas e destemidas. 

Outrossim, ressalta-se que o acusado EVADIU-SE do distrito da culpa logo 

após a prática criminosa; considerando ainda que deverá ser interrogado 

perante o Egrégio Tribunal do Júri e que existe real probabilidade de 

empreender novamente fuga, MANTENHO a prisão do acusado, nos 

termos do art. 413, § 3, c/c art. 312, todos do Código de Processo Penal. 

Preclusa a decisão de pronúncia, remetam-se os autos a Juiz Presidente 

do Tribunal do Júri, nos termos do art. 421 do CPP. P.I.C.Ribeirão 

Cascalheira/MT, 01 de Fevereiro de 2017.Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36155 Nr: 462-90.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Carlos Martins, Arildo Rezende de 

Freitas, Douglas Pereira dos Santos, Eli Carlos de Oliveira, Gleyson Silva 

Camargo, João Severino Alves Queiroz, Paulo Henrique Augusto da Silva, 

Quezil Goes de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 13.776, ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:OAB/MT 16.738, 

Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:6702/MT, Rodrigo 

Francisco de Souza - OAB:OAB/MT 19.474

 Pelo exposto e por tudo mais que constam nos autos, com base nos 

artigo 381 e seguintes do Código de Processo Penal, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 

consequência: CONDENO o acusado APARECIDO CARLOS MARTINS, já 

qualificado, como incurso nas penas dos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V 
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c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que faço com base no 

artigo 387 do Código de Processo Penal, e ABSOLVÊ-LO da prática dos 

crimes previsto no artigo 180, “caput”, c/c artigo 29, “caput”, e no artigo 

288, “caput”, todos do Código Penal, o que o faço com fulcro no art. 386, 

VII, do Código de Processo Penal. CONDENO o acusado ARILDO REZENDE 

DE FREITAS, já qualificado, como incurso nas penas dos artigos 157, § 2º, 

incisos I, II e V c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que faço 

com base no artigo 387 do Código de Processo Penal, e ABSOLVÊ-LO da 

prática dos crimes previsto no artigo 180, “caput”, c/c artigo 29, “caput”, e 

no artigo 288, “caput”, todos do Código Penal, o que o faço com fulcro no 

art. 386, VII, do Código de Processo Penal. CONDENO o acusado ELI 

CARLOS DE OLIVEIRA, já qualificado, como incurso nas penas dos artigos 

157, § 2º, incisos I, II e V c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o 

que faço com base no artigo 387 do Código de Processo Penal, e 

ABSOLVÊ-LO da prática dos crimes previsto no artigo 180, “caput”, c/c 

artigo 29, “caput”, e no artigo 288, “caput”, todos do Código Penal, o que o 

faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36155 Nr: 462-90.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Carlos Martins, Arildo Rezende de 

Freitas, Douglas Pereira dos Santos, Eli Carlos de Oliveira, Gleyson Silva 

Camargo, João Severino Alves Queiroz, Paulo Henrique Augusto da Silva, 

Quezil Goes de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 13.776, ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:OAB/MT 16.738, 

Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:6702/MT, Rodrigo 

Francisco de Souza - OAB:OAB/MT 19.474

 CONDENO o acusado JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ, já qualificado, 

como incurso nas penas dos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V c/c artigo 

14, inciso II, ambos do Código Penal, o que faço com base no artigo 387 do 

Código de Processo Penal, e ABSOLVÊ-LO da prática dos crimes 

previstos no artigo 180, “caput”, c/c artigo 29, “caput”, e no artigo 288, 

“caput”, todos do Código Penal, o que o faço com fulcro no art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal. CONDENO o acusado PAULO HENRIQUE 

AUGUSTO DA SILVA, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 

157, § 2º, incisos I, II e V, e artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c artigo 14, 

inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, o que faço com 

base no artigo 387 do Código de Processo Penal, e ABSOLVÊ-LO da 

prática dos crimes previsto no artigo 180, “caput”, c/c artigo 29, “caput”, e 

no artigo 288, “caput”, todos do Código Penal, o que o faço com fulcro no 

art. 386, VII, do Código de Processo Penal. CONDENO o acusado 

DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, já qualificado, como incurso nas penas 

dos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V c/c artigo 14, inciso II e como incurso 

no artigo 180, “caput”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, o que 

faço com base no artigo 387 do Código de Processo Penal, e 

ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no artigo 288, “caput”, do 

Código Penal, o que o faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal. CONDENO o acusado GLEYSON SILVA CAMARGO, já 

qualificado, como incurso nas penas dos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V 

c/c artigo 14, inciso II, como incurso no artigo 329, § 1º, na forma do artigo 

69, todos do Código Penal, o que faço com base no artigo 387 do Código 

de Processo Penal, e ABSOLVÊ-LO da prática dos crimes previsto no 

artigo 180, “caput”, c/c artigo 29, “caput”, e no artigo 288, “caput”, todos 

do Código Penal, o que o faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42346 Nr: 99-35.2017.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Polícia Judiciaria Civil de Rio 

Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronigleison de Morais Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Vistos etc..

Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE FIANÇA 

formulado por RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHAES ao argumento, em 

síntese, de que não possui condições financeiras para cumprir o valor 

arbitrado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

opinou pelo deferimento do pedido formulado pelo requerente, conforme 

parecer de fls. 60/63.

É o relatório. Fundamento e decido

Inicialmente, cinge-se que o indiciado até a presente data não efetuou o 

recolhimento da fiança arbitrada na decisão de fls. 39/40, dando nota de 

sua hipossuficiência.

Nessa toada, deve ser considerando a natureza da infração penal, a 

valorização do prejuízo e principalmente as condições econômicas do 

requerente, sendo necessária reanalisar a medida cautelar questionada, 

de modo que a torne adequada e proporcional ao caso.

Faz-se necessário destacar que a Lei nº 12.403/2011 incluiu de forma 

expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal o princípio da 

proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão 

pautar-se pelos critérios de necessidade e adequação, ipsis litteris:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser 

aplicadas observando-se a: (...) II – adequação da medida à gravidade do 

crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou 

acusado”.

 Pois bem. Em acurada analise do petitório, constato que o requerente não 

tem condições financeiras de arcar com o valor fixado na decisão que 

concedeu a liberdade provisória mediante o adimplemento da fiança, isto 

porque, o postulante logrou êxito em demonstrar nos autos, a sua real 

situação econômica, que é capaz de ensejar a revogação da medida.

A propósito, entende o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o não 

pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da 

custódia, quando trata-se de réu juridicamente pobre nos termos da lei, 

conforme julgado recente:

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO 

PRÉVIO WRIT. SÚMULA 691/STF. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. 

LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO 

DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. RÉU JURIDICAMENTE POBRE. AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 

1. A apreciação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu 

a liminar em prévio writ se submete aos parâmetros do Enunciado n. 691 

da Súmula do STF, somente afastado no caso de flagrante ilegalidade, o 

que se verifica na hipótese dos autos. 2. O inadimplemento da fiança 

arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da 

custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal. 3. 

Caso em que o acusado se declara pobre, tendo sido assistido pela 

Defensoria Pública, e estando encarcerado há mais de seis meses apenas 

em razão de sua incapacidade financeira para arcar com o pagamento da 

fiança. 4. Ordem concedida, confirmando a liminar deferida, a fim de 

garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do 

pagamento de fiança, mantidas as cautelares anteriormente impostas, 

previstas no artigo 319, incisos I e II, do Código de Processo Penal, sem 

prejuízo de decretação de nova custódia, se efetivamente demonstrada a 

sua necessidade. STJ (HC 349233 SP 2016/0040475-0, Orgão Julgador: 

T6 - SEXTA TURMA. Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 01/09/2016).

No mesmo diapasão, segue o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (TJMT):

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE 

O RECOLHIMENTO DE FIANÇA - MANUTENÇÃO DA FIANÇA QUE SE 

AFIGURA ILEGAL EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – 

PEDIDO DE LIBERDADE SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS 

CAUTELARES FIXADAS - PACIENTE SEGREGADO POR 22 DIAS - RENDA 

MENSAL NO VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) - 6 (SEIS) FILHOS - 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA - 

SITUAÇÃO SOCIAL QUE INDUZ A HIPOSSUFICIÊNCIA - DISPENSA DE 

FIANÇA - ART. 350 DO CPP – JULGADOS DO STJ E TJDF - ORDEM 

CONCEDIDA. “[...] o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não 

justifica a preservação da custódia, além de tratar-se de réu juridicamente 

pobre, assistido pela Defensoria Pública. 4. Ordem concedida, 

confirmando a liminar, a fim de garantir a liberdade ao paciente, 
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independentemente do pagamento de fiança, [...] sem prejuízo de outras 

medidas que o juízo de primeiro grau entenda pertinentes, de maneira 

fundamentada.” (STJ, HC nº 311202/SP) TJMT (HC 122229/2016, DES. 

MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

20/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).

É de se ressaltar, ainda, que nessa senda, a questão atrai a normatividade 

do disposto no art. 350 do Código de Processo Penal, que determina: "Nos 

casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do 

preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às 

obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras 

medidas cautelares, se for o caso.".

Desta feita, diante do exposto alhures, REVOGO A MEDIDA CAUTELAR DE 

FIANÇA, contudo, mantenho na íntegra a decisão exara às fls. 39/40.

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de 

RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHAES, libertando-o, se por outro motivo 

não estiver preso, bem como advertindo-o que, no caso de 

descumprimento das medidas cautelares aplicadas na decisão de fls. 

39/40, poderá ter a prisão preventiva decretada.

No mais, indefiro o pedido de nomeação do douto causídico Dr. Adailton da 

Silva Peres, um vez que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso é 

atuante nesta comarca, a luz do que dispõe o art. 22, §1°, da Lei Federal 

n° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).

Acolho o pleito ministerial, e determino a expedição de cópia desta 

decisão, inclusive, a de fls. 39/40 ao comando da Polícia Militar.

Transitada em julgado esta decisão, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor, determino, ainda, o translado integral desses autos para a 

respectiva ação penal, após, ARQUIVEM-SE este feito, com as devidas 

baixas de estilo, consoante Capítulo VII, Seção 35, arts. 1.684, §3° da 

CNGC.

Notifiquem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33633 Nr: 564-49.2014.811.0052

 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: Romildo Bezerra Pires Filho, Mariella Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzy Mara Rolloff, Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre IaquintoMateus - 

OAB:OAB/MT 15.383, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/MT 

16.691/A

 INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide.

Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, volte concluso.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 68375 Nr: 1990-88.2016.811.0032

 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 Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME BISPO DE ALMEIDA MORAES, JAIME 

BISPO DE ALMEIDA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 21,00 

(vinte e um reais) a ser depositado em nome do Fórum de Rosário Oeste - 

CNPJ - 00284085/0001-87, na conta corrente n° 9.384-X, Agência 0667-X 

- Banco do Brasil S/A, para cumprimento do mandado a ser expedido nos 

autos, sendo o mandado será cumprido na zona (?) e a distância a ser 

percorrida é de (?) ida e volta e a portaria que autoriza a cobrança é de nº 

029/2015-DF, o valor da dilgência é de R$ 3,65 (três reais e sessenta e 

cinco centavos) por KM rodado. Devendo o depósito ser IDENTIFICADO 

com as seguintes informações: Código do Processo e/ou nome das 

partes, para fins de IDENTIFICAÇÃO e liberação da diligência ao sr. Oficial 

de Justiça, não se aceitando depósito em envelope e nem no terminal 

eletrônico por falta de identificação do código do processo e nome da 

parte, conforme acima requerida. O DEPOSITO SEMPRE DEVERÁ SER 

IDENTIFCADO E CASO NÃO HAJA ESTA IDENTICAÇÃO, O MANDADO 

NÃO SERÁ ENTREGUE AO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo que em caso de 

deposito sem identificação deverá ser solicitado o reembolso no prazo de 

60 (sessenta) dias sob pena de remessa ao FUNAJURIS, nos termos do 

aret. 3º da Lei Estadual nº 10;139 de 02/07/2014.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 1785 Nr: 240-47.1999.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Prudente de Mello rep.pela invent. Elena 

C.Prudente de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judino Figueiredo Loureiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Silvério da Silva - 

OAB:11.2892/MT, Nelson Feitosa Jr. - OAB:8.656, Roberto Antunes 

Barros - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Anita Mesacasa - 

OAB:2.963-A

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT e bem 

como atendendo a determinação do despacho de fls. 324, impulsiono 

estes autos e intimo o executado na pessoa de sua advogda, para se 

manifestar sobre a atualização da avaliação de fls. 327/329, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59333 Nr: 339-55.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, no dia 19/04/2016, ref. 61, o Ministério Público 

requer providências por parte do Juizo; CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a Carta 

Precatória expedida para Comarca de Cáceres foi devolvida sem 

cumprimento, tendo em vista, a testemunha de defesa ter se mudado. 

ASSIM, com base na legislação vigente e no Provimento nº 52/2007, da 

CGJ/MT, impulsiono o presente processo para initmar o Advogado do 

Denunciado para se manifestar a respeito da certidão da Carta Precatória, 

juntada no dia 13/06/2016, ref. 64.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 01/2017

 

O Exmo. Sr. Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso, 

no uso das atribuições legais e na forma da lei, em conformidade com o 

disposto no Edital nº. 014/2012/GSCP, vem divulgar, a classificação do 

Teste Seletivo para o Cargo de Estagiário desta Comarca de Santo Antônio 

de Leverger/MT.

 

ORDEM CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS
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 Nº. RG

 PONTOS OBTIDOS

 

1º Bruno Lucas dos Reis Costa

 2881974-8

 62,5

 

2º Abner Negrão Caetano

 2901307-0

 52,5

 

3º Yasmin Gabrielle Santana Leite Silva

 2809874-9 52,5

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital, que será publicado no átrio do Fórum.

 

Santo Antônio do Leverger, 06 de Fevereiro de 2017.

 

Alexandre Paulichi Chiovitti

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72735 Nr: 997-16.2015.811.0053

 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): AIRTON JUNIOR SARDINHA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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

sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, sob pena de presunção de 

desistência e extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68092 Nr: 875-37.2014.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINDA DE ALMEIDA BARBOSA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Banco Volkswagen S/A em 

face de Rosalinda de Almeida Barbosa, sem, todavia, determinar o 

depósito do bem, em razão de sua recuperação já ter se efetivado, e com 

fulcro no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, consolido nas mãos da parte 

requerente a posse e domínio plenos e exclusivos do veículo aludido na 

prefacial, ficando o credor fiduciário autorizado a realizar a venda 

extrajudicial da coisa. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução do mérito a 

presente demanda, nos termos do art. 487, I do NCPC.CONDENO a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, o que faço à luz do art. 85, § 2º, ultima parte, do Código de 

Processo Civil. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro na forma do Provimento 42/08/CGJ.Transitada em 

julgado, ao ARQUIVO com baixa na distribuição.Intimem-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78436 Nr: 1652-51.2016.811.0053

 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: LEODEMA LOPES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL proposta por Leodema Lopes Silva, em face de Instituto Nacional 

do Seguro Social-INSS, ante a não juntada dos documentos essenciais ao 

deslide do feito. Assim, JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, o 

presente processo, à luz do art. 485, I, 330, VI e 321, parágrafo único, 

todos do NCPC.Sem custas e honorários.Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77903 Nr: 1472-35.2016.811.0053

 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: ELIZABETH SANTOS VILLAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial.

Cite-se o requerido quanto aos termos da presente ação, cientificando-o 

de que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da 

contestação (art. 335 do NCPC), bem como de que, não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora (art. 344 do NCPC).

Contestada a ação, manifeste-se o requerente no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Ademais, DEFIRO as benesses da justiça gratuita.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79374 Nr: 160-87.2017.811.0053

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: claudio roberto natal junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÉLIX JERÔNIMO ALVAREZ PAULINO, 

FERNANDO FLEURY DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN DERVALHE NATAL - 

OAB:19828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

COLHA-SE o parecer do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69960 Nr: 1331-84.2014.811.0053

 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): GRETCHEN PINHEIRO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Matheus Marques - 

OAB:16520/MT, LUCIELIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FARAH - 

OAB:17186/O

 Vistos etc.

HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as partes, para 

que surta seus regulares e jurídicos efeitos.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 35846 Nr: 56-42.2010.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DE SOUZA, HELGA FATIMA SANTOS 

OJEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDOALDO RODRIGUES MOREIRA, MARIA 

HELENA PINHEIRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Zélia de Souza Lima 

Gonçalves - OAB:4155/MT, Efraim Rodrigues Gonçalves - OAB:4156, 

Juliana de Matos Araujo - OAB:18347/MT, Vitor Hugo Fornagieri - 

OAB:15661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, José Orlando do Nascimento Filho 

- OAB:17034/E, Luciane Rosa de Souza - OAB:15779

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES PARA, 

NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS SUPRACITADOS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E 

APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ARTIGO 234, §§ 2º e 3º DO CPC, 

CONFORME DETERMINAÇÃO CONSTANTE NA CNGC, CAPÍTULO 10, ITEM 

2.10.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73376 Nr: 1312-44.2015.811.0053

 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: EDIRLEIA LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se à Ref. 8, que fora aberta vista ao Município de Santo Antônio 

de Leverger. Contudo, o requerido da presente demanda é o Município de 

Barão de Melgaço.

Desta feita, revogo a certidão de Ref. 10.

Providencie a Secretaria a correta citação do requerido.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73375 Nr: 1311-59.2015.811.0053

 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: CIBELE LAURA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se à Ref. 8, que fora aberta vista ao Município de Santo Antônio 

de Leverger. Contudo, o requerido da presente demanda é o Município de 

Barão de Melgaço.

Desta feita, revogo a certidão de Ref. 10.

Providencie a Secretaria a correta citação do requerido.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79365 Nr: 156-50.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNES PINTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Assim, INTIME-SE que o autor para adequar o valor da causa de 

acordo com o entendimento narrado, bem como para que comprove o 

pagamento das respectivas custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pena de extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 

321, parágrafo único).Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75036 Nr: 196-66.2016.811.0053

 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: ALMERINDO MESQUITA NARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos aventados Almerindo Mesquita Nardes em face do Município de 

Santo Antônio de Leverger/MT. Assim, JULGO EXTINGO este processo, à 

luz do art. 487, I, do CPC.Sem custas. Sem honorários advocatícios, pela 

justiça gratuita.Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição.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.: 72718 Nr: 982-47.2015.811.0053

 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: CLARINDA DO BOM DESPACHO ARRUDA, 

CLAUDILAINE RITA DE CASSIA ARRUDA, EDILAINE DO CARMO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos aventados por Clarinda Bom Despacho Arruda, Claudilaine Rita de 

Cássia e Edilaine do Carmo Lima em face do Município de Santo Antônio de 

Leverger/MT. Assim, JULGO EXTINGO este processo, à luz do art. 487, I, 

do CPC.Sem custas. Sem honorários advocatícios, pela justiça 

gratuita.Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79193 Nr: 70-79.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FERREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485

 Vistos etc.

Considerando que a Defensora Pública lotada nesta Comarca fora 

designada para participar do Projeto Ribeirinho Cidadão X, redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 14 de fevereiro de 2017, às 

13:00 horas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67275 Nr: 1036-81.2013.811.0053

 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: ELIETE MARIA DA COSTA QUEIROZ, MARIA DO BOM 

DESPACHO DA COSTA ARRUDA, EDITH BOAVENTURA, DAVINA MARIA 

PEDROSO VIANA, ATILMA APARECIDA FORTES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Garcia Pereira da Silva 

- OAB:16.806-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67303 Nr: 1063-64.2013.811.0053

 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: ANÍZIO RIBEIRO DA SILVA, ANTONIA LEITE MOREIRA 

PINHEIRO, MARIA DA GLORIA DE CARVALHO, MARIA DIAS DA SILVA, 

SOLANGE SELMA LEITE DA CONCEIÇÃO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Garcia Pereira da Silva 

- OAB:16.806-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 7822 Nr: 528-32.2003.811.0039

 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): PATRÍCIA ROSA DE PAULA NAZARO, AMAURI 

NAZARO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal. São 

José dos Quatro Marcos – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14860 Nr: 626-75.2007.811.0039

 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: MARILZA BERTOLIN GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS, JOÃO SANTOS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal. São 

José dos Quatro Marcos – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15455 Nr: 1167-11.2007.811.0039

 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: MARIA LUCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO RODRIGUES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal. São 

José dos Quatro Marcos – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19975 Nr: 143-74.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÍSIO RICO ANTONIASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal. São 

José dos Quatro Marcos – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20478 Nr: 671-11.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVINO DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal. São 

José dos Quatro Marcos – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23341 Nr: 965-29.2010.811.0039

 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: MARIA DAS GRAÇAS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal. São 

José dos Quatro Marcos – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50898 Nr: 764-66.2012.811.0039

 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
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 PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA - S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:MT 10636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:SP 

84.314

 VISTOS, ETC.

Vislumbra-se que há valores que se encontram depositados nos 

presentes autos.

Ante ao exposto, determino que o Sr. Gestor proceda à transferência do 

montante depositado nos presentes autos, devidamente atualizado, na 

forma solicitada em petição de ref. 186/190-v.

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junto a Conta Única, solicitando a 

vinculação.

 Por fim, junte-se aos autos o alvará de liberação. Feitas tais diligências, 

intimem-se as partes para manifestação em prazo comum de 10 (dez) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marco-MT, 07 de dezembro de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51825 Nr: 1728-59.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZEDITE ATAÍDE ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:OAB/MT 8.969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal. São 

José dos Quatro Marcos – MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21978 Nr: 10064-57.2009.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINO FAUSTINO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ESTEVÃO TORQUATO 

DA SILVA - OAB:MT0001760O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO (S) DA(S) REU, PARA APRESENTAR 

ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24472 Nr: 95-47.2011.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FERNANDES CASTILHEIRO, 

RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 Código: 24472

VISTOS, ETC.

Considerando a certidão do senhor Gestor Judiciário às fls. 170, tendo em 

vista que os comprovantes de pagamento estão em sua maioria ilegíveis, 

dificultando a análise correta acerca do cumprimento da Suspensão 

Condicional do Processo, intime-se a vítima, Tereza Feliciana do 

Nascimento, para que, compareça, em audiência, a cerca do cumprimento 

da benesse Suspensão Condicional do Processo, sendo que designo a 

solenidade para o dia 21 de Fevereiro de 2017, às 15h15min.

Intime-se

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de janeiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50848 Nr: 712-70.2012.811.0039

 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: JESSÉ DELFORNO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COROADO - COMÉRCIO DE GENEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, BRADESCO SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:5286-B/MT, RENATO 

CHAGAS CORREIA DA SILVA - OAB:8.184.A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

DA PROPOSTA DE HONORÁRIO, JUNTADO AS FOLHAS RETRO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56403 Nr: 1262-94.2014.811.0039

 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: JOSMAR ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe acerca da implantação 

do beneficio concedido à parte autora no prazo legal. São José dos 

Quatro Marcos – MT.

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 012/2017-DF

 

O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO M M. JUIZ 

SUBSTITUTO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 

CONSIDERANDO o requerimento solicitando a permuta do plantão judicial, 

emitida pelos servidores Elcio Alves e Remilson Fábio de Moraes, nos dias 

04 e 05/02/2017;

 

CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 01/2013/CM que estabelece e 

normatiza o plantão regional no primeiro grau de jurisdição do Poder 

Judiciário deste Estado;

 

RESOLVE:

 

ALTERAR a escala de plantões do mês de FEVEREIRO/2017 como abaixo 

relacionado:

 

JUÍZES, GESTORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA

 

DATA

 JUIZ
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 GESTOR(A)

 OF. JUSTIÇA

 

03/02 (19:01h) a

06/02 (11:59h)

 Dr. João Filho de Almeida Portela

(3ª Vara Barra do Bugres)

 Remilson Fábio de Moraes

 Ítalo Rodrigues da Cunha Neto

 

10/02 (19:01h) a

13/02 (11:59h)

 Drª. Cláudia Anffe Nunes da Cunha

(2ª Vara Campo N. Parecis)

 Gilda Fátima Brun Golin

 Francisco José Medeiros Menezes

 

17/02 (19:01h)

a

 20/02 (11:59h)

 Dr. Maurício Alexandre Ribeiro

(1ª Vara Campo N. Parecis)

 Gilda Fátima Brun Golin

(17/02 e 18/02/17)

Marlene Staut Romera

(19/02 e 20/02/17)

 Antônio dos Santos

 

24/02 (19:01)

a

28/02 (11:59h)

 Dr. Flávio Maldonado de Barros (1ª Vara Tangará da Serra)

 Elza Batista Rodrigues

(24/02 e 25/02/17)

Marlene Staut Romera

(26/02 a 28/02/17)

 Ítalo Rodrigues da Cunha Neto

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. 

Corregedoria Geral da Justiça, à Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT 

local.

 

Sapezal, 01 de fevereiro de 2017.

 

Conrado Machado Simão

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Edital

* O Edital n° 14/2017 completo encontra-se no Caderno de Anexo do Diário 

da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91670 Nr: 1201-48.2016.811.0078

 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): CARLOS ROBERTO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Valor da Diligência:

- R$ 14,00 (catorze reais) por ato em área urbana

 (Portaria 82/2015/DF)

VALOR A SER RECOLHIDO: R$ 14,00 (catorze reais)

Banco do Brasil

Agência 1590-3

Conta corrente 19.304-6

Titular: Fórum Comarca de Sapezal

CNPJ 06.077.191/0001-76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92354 Nr: 1417-09.2016.811.0078

 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: DC, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Valor da Diligência:

- R$ 14,00 (catorze reais) por ato em área urbana

 (Portaria 82/2015/DF)

VALOR A SER RECOLHIDO: R$ 14,00 (catorze reais)

Banco do Brasil

Agência 1590-3

Conta corrente 19.304-6

Titular: Fórum Comarca de Sapezal

CNPJ 06.077.191/0001-76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 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:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Valor da Diligência:

1,75 por km rodado + 1,90 acréscimos p/km- limite máximo de R$ 54,30 

reais.

(Portaria 82/2015/DF)

VALOR A SER RECOLHIDO: R$ 287,10 (DUZENTOS E OITENTA E SETE E 

DEZ CENTAVOS)

Banco do Brasil

Agência 1590-3

Conta corrente 19.304-6

Titular: Fórum Comarca de Sapezal

CNPJ 06.077.191/0001-76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93173 Nr: 1764-42.2016.811.0078

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 421 de 433



TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO JOSÉ WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JUAREZ TAMIOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMANTHA BALTIERI 

CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Valor da Diligência:

- R$ 14,00 (catorze reais) por ato em área urbana

 (Portaria 82/2015/DF)

VALOR A SER RECOLHIDO: R$ 14,00 (catorze reais)

Banco do Brasil

Agência 1590-3

Conta corrente 19.304-6

Titular: Fórum Comarca de Sapezal

CNPJ 06.077.191/0001-76

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96797 Nr: 37-14.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JOSÉ DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da defesa do acusado pugnando pela autorização 

para realizar consulta psiquiátrica na Comarca de Tangará da Serra/MT, 

aduzindo, em síntese, que o acusado sofre de distúrbios mentais 

decorrentes de um acidente que sofre no ano de 2010.

Pugna ainda pela revisão da decisão que manteve a prisão preventiva do 

acusado.

Instado a se manifestar o douto representante do Ministério Público opinou 

pelo indeferimento dos pedidos.

Pois bem.

Verifico que o pedido se refere ao previsto no art. 120, II do CPP, in verbis:

"Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou 

semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do 

estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes 

fatos:

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, 

descendente ou irmão;

II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).

Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do 

estabelecimento onde se encontra o preso".

Diante disso, a análise do pleito não compete a esse juízo, devendo ser 

dirigido ao Diretor da Cadeia onde o réu se encontra custodiado.

INTIME-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 88314 Nr: 283-44.2016.811.0078

 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): IJOSE MARTINS DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Valor da Diligência:

1,75 por km rodado + 1,90 acréscimos p/km- limite máximo de R$ 54,30 

reais.

(Portaria 82/2015/DF)

VALOR A SER RECOLHIDO: R$ 211,80 (DUZENTOS E ONZE REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)

Banco do Brasil

Agência 1590-3

Conta corrente 19.304-6

Titular: Fórum Comarca de Sapezal

CNPJ 06.077.191/0001-76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 97228 Nr: 347-20.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO JACQUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso os Executados não sejam localizados para ser citado, o(a) oficial de 

justiça deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e a parte 

exequente, nos termos do §2º do referido dispositivo legal.No caso de 

integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão.Por fim, registre-se que, independentemente de 

nova ordem judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, 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 Código de Processo Civil.Expedida a certidão, 

caberá ao exequente providenciar as averbações e comunicações 

necessárias, comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, 

sob pena de nu l idade,  sem pre ju ízo  de  eventua l 

responsabilização.Retifique a Serventia a parte exequente junto ao 

sistema Apolo.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 95749 Nr: 2952-70.2016.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Venturini, CÉSAR TADEU LONDERO, Ivania 

Maria Cerioli Londero, Genesio Venturini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Valor da Diligência:

1,75 por km rodado + 1,90 acréscimos p/km- limite máximo de R$ 54,30 

reais.

(Portaria 82/2015/DF)

PORTANTO RETIFICO O VALOR DA DILIGÊNCIA, FAZENDO CONSTAR 

QUE EM VER DE SER RECOLHIDO: R$ 197,80 (CENTO E NOVENTA E SETE 

REAIS E NOVENTA CENTAVOS), CORRETAMENTE DEVE SER RECOLHIDO 

O VALOR DE R$ 141,80 (CENTO E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA 

CENTAVOS).

Banco do Brasil

Agência 1590-3

Conta corrente 19.304-6

Titular: Fórum Comarca de Sapezal

CNPJ 06.077.191/0001-76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 86083 Nr: 2541-61.2015.811.0078

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE VANESSA TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Valor da Diligência:

1,75 por km rodado + 1,90 acréscimos p/km- limite máximo de R$ 54,30 

reais.

(Portaria 82/2015/DF)

VALOR A SER RECOLHIDO: R$ 488,30 (QUATROCENTOS E OITENTA E 

OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Banco do Brasil

Agência 1590-3

Conta corrente 19.304-6

Titular: Fórum Comarca de Sapezal

CNPJ 06.077.191/0001-76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96928 Nr: 138-51.2017.811.0078

 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: PEDRO MUFFATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DOS SANTOS, SIDNEI DE SOUZA 

DOS SANTOS, JOAO TATU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Valor da Diligência:

- R$ 14,00 (catorze reais) por ato em área urbana

 (Portaria 82/2015/DF)

VALOR A SER RECOLHIDO: R$ 14,00 (catorze reais)

Banco do Brasil

Agência 1590-3

Conta corrente 19.304-6

Titular: Fórum Comarca de Sapezal

CNPJ 06.077.191/0001-76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91551 Nr: 1158-14.2016.811.0078

 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): FLAVIO DAVID OLEGÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Valor da Diligência:

- R$ 14,00 (catorze reais) por ato em área urbana

 (Portaria 82/2015/DF)

VALOR A SER RECOLHIDO: R$ 14,00 (catorze reais)

Banco do Brasil

Agência 1590-3

Conta corrente 19.304-6

Titular: Fórum Comarca de Sapezal

CNPJ 06.077.191/0001-76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91654 Nr: 1192-86.2016.811.0078

 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): V.T.R. CECATTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Valor da Diligência:

- R$ 14,00 (catorze reais) por ato em área urbana

 (Portaria 82/2015/DF)

VALOR A SER RECOLHIDO: R$ 14,00 (catorze reais)

Banco do Brasil

Agência 1590-3

Conta corrente 19.304-6

Titular: Fórum Comarca de Sapezal

CNPJ 06.077.191/0001-76

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11798 Nr: 537-42.2011.811.0094

 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 Invest. em Direitos Creditórios Não-Padroniz. 

PCG - Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT/9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, ante a inércia do exequente JULGO EXTINTA a presente ação 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.Custas 

finais, caso houver, pelo requerente, sendo que deixo de condenar a 

parte em honorários ante a inexistência de contraditório.PRECLUSA a via 

recursal, sendo certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21846 Nr: 1212-34.2013.811.0094

 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: Ind. e Com. de Madeiras Parlac Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. - 

REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Gusmão - OAB:3.127-A/MT

 , DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos: a) 

legalidade do procedimento administrativo que aferiu a irregularidade na 

unidade consumidora litigada; b) furto do aparelho medidor da unidade 

consumidora; c) paralisação das atividades comerciais da requerente de 

janeiro/2012 até maio/2013; d) legalidade e exigibilidade da fatura emitida 

com vencimento em 09/2013, no valor de R$ 25.748,65; e) cabimento dos 

pleiteados danos materiais.Posto isso, INTIMEM-SE as partes via DJE, para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, e para 

apresentarem, caso requeiram, o rol de testemunhas que irão depor em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99567/2/2017 Página 423 de 433



Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, contendo os requisitos do Art. 450 do 

CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC.Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas 

será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, 

sendo 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 da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. 

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.Por fim, 

a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada a 

intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas 

de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe 

da repartição ou ao comando do corpo em que servir, ou, a testemunha 

houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for 

qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21648 Nr: 1018-34.2013.811.0094

 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: Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos, 

Scylla Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Divino Silva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT, Elaine Cristina Vilela Borges Melo - 

OAB:SP/201.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, e artigo 344, ambos do 

CPC/15, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça vestibular, 

ajuizada por Fundação Pio XII – Hospital do Câncer de Barretos em face de 

Marcio Divino Silva de Souza, para fins de CONDENAR o requerido ao 

pagamento de R$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais), corrigida 

monetariamente a partir da emissão do título (29/10/2012), com juros de 

1% a.m. a partir contados a partir da primeira apresentação do título 

(08/01/2013), consoante dispõe o art. 52, incisos I, II e IV, da Lei n.º 

7.357/85, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução 

de mérito.4.DISPOSIÇÕES FINAISPor fim, nos termos do artigo 85, §2º, do 

CPC/15, CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e 

honorários, arbitrados no patamar de 10% calculado sobre o valor da 

condenação. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, e 

não havendo requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já 

autorizado o arquivamento do feito, com as anotações de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 5/2017/DF

A Excelentíssima Senhora Dra. LAURA DORILÊO CÂNDIDO, Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Tapurah, Estado do Mato Grosso, 

na forma da lei e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

 NOMEAR o Senhor ANTÔNIO MENDES NETO, portador do RG. 11718986 e 

CPF n. 701.408.121-72, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor 

de Gabinete II, da MMa. Juíza de Direito da Comarca de Tapurah, a partir da 

Assinatura do Termo de Posse e Entrada em Exercício.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Tapurah-MT, 6 de fevereiro de 2017.

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45424 Nr: 1356-29.2014.811.0108

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMIDO FRITOLDO RADETZKI ME, ARMIDO FRITOLDO 

RADETZKI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:OAB/MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:OAB/MT 

11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 Processo nº. 1356-29.2014.811.0108

Código nº. 45424

Vistos etc.

 Procedida à emenda inicial, com o recolhimento das custas processuais e 

taxas judiciárias, recebo os Embargos à Execução para discussão, eis 

que tempestivos, nos termos do art. 915 do NCPC, consoante certidão de 

fl. 71.

Intime-se o Embargado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre os presentes embargos, nos termos do art. 920 do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Tapurah/MT, 15 de agosto de 2016.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21075 Nr: 474-77.2008.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luis Dill, ANTONIO BINOTTO, ILÇA 

GIRARDI BINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR ANTONIO WIEBELLING - 

OAB:24151

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 10 dias indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24422 Nr: 696-74.2010.811.0108

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. VARGAS & CIA LTDA ME, Debora Cristina 

Skoreck, FERNANDO DOS SANTOS VARGAS, MARLENE VARGAS, 

LEOCRIDES VARGAS

 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: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:OAB/MT 9.601-B, Edy Wilson Piccini - OAB:OAB/MT 4.950

 Impulsiono os autos para parte exequente, por meio de seu procurador, 

para no prazo de 15 dias dê prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52675 Nr: 927-91.2016.811.0108

 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: GEVI PEDRO MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:OAB/MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA CAROLINA VOLLET 
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CUNHA - OAB:9233/B, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3.103-A 

MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT, SAMUEL ERNY 

CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18382/O, VINICIUS PULIDO 

GUADANHIN - OAB:OAB/MT 11.006-B

 Certifico para os devidos fins que a contestação ofertada é tempestiva, 

bem como impulsiono os autos para intimação da parte autora, por meio de 

seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46680 Nr: 2208-53.2014.811.0108

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALES HOFFMANN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR APARECIDO CROCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:OAB-MT 16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:OAB/MT 12584

 Impulsiono os autos para intimar a parte embargada, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27067 Nr: 89-90.2012.811.0108

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA S. ALMEIDA ME, ANITA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:OAB/MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:OAB/MT 

11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691/A

 Certifico para os devidos fins que o recurso de apelação interposto pela 

embargada é tempestivo, bem como impulsiono os autos para intimação da 

parte embargante, por meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias 

ofertar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48575 Nr: 842-42.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT, HVSB, VGSB, CLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:OAB/MT 7389

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por CRISTIANE 

LOPES DA SILVA em face de IZAIAS SOUZA BRAGA, devidamente 

qualificados.

As partes realizaram acordo às fls. 23/24-v.

É o relato do necessário.

Decido

Homologo o acordo de fls. 23/24-v para que produza seus efeitos jurídicos 

e legais.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pelo executado.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Às providências.

 Tapurah/MT, 20 de junho de 2016.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50373 Nr: 1754-39.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDSS, IBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:OAB/MT 12584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de sua 

procuradora, para no prazo de 15 dias apresentar a planilha de débito 

atualizada, bem como indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22443 Nr: 315-03.2009.811.0108

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luis Dill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 2,18 o km rodado da 

sede desta Comarca até o local para cumprimento, calculando-se ida e 

volta, acrescendo-se após, o valor de R$ 54,30 se distar mais de 30 km 

ida e volta, entretanto se distar menos de 30km (ida e volta), acrescer o 

valor R$ 1,90 ao km, 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 do requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26151 Nr: 755-28.2011.811.0108

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imperio dos Parafusos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:OAB/MT 12584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:OAB/MT 9.601-B

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de sua 

procuradora, para no prazo de 15 dias requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26323 Nr: 927-67.2011.811.0108

 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: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, Giulio Alvarenga Reale - OAB:OAB/MT 15484-A, 

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:OAB/MT 12.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu procurador, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito de complemento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 25,80(vinte e cinco 

reais e oitenta centavos), 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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44887 Nr: 931-02.2014.811.0108

 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: Edimar Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia de Marchi Pagnussat - 

OAB:63437, Ednilson Zanardini Menezes - OAB:16313, Josiane 

Pilatti - OAB:SC 33611, Mauricio Vieira Serpa - OAB:OAB/MT 12758, 

Nádima Vasconcelos de Figueiredo - OAB:OAB/MT 7918, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - 

OAB:OAB/MT 12205-A, Vinicius Menegol - OAB:90661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 42667 Nr: 1631-12.2013.811.0108

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muller Maquinas e Peças Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO ANDRÉ GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane Tereza Vieira Tirloni 

- OAB:OAB/MT 15717, Edy Wilson Piccini - OAB:OAB/MT 4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes, por meio de seus 

procuradores, para no prazo comum de 15 dias manifestarem acerca da 

avaliação feita pela oficiala de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52004 Nr: 542-46.2016.811.0108

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:OAB/MT16.586- B

 Processo n.º 542-46.2016.811.0108

 Código nº 52004

Vara Única

Vistos etc.

Diante das informações trazidas pelo segregado no seu pedido de 

liberdade provisória às fls. 35/51, acerca da reconciliação entre ele e a 

ofendida após a concessão das medidas protetivas, determino seja 

Oficiada a Autorida Policial para que sejam tomadas as declarações da 

ofendida em Delegacia, no prazo de 48 horas e posteriormente juntadas a 

estes autos.

Juntado o termo de declarações, voltem os autos imediatamente conclusos 

para análise do pedido de liberdade provisória.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Tapurah/MT, 03 de fevereiro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56090 Nr: 166-26.2017.811.0108

 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: VALMOR FAVRETTO, DANIEL REUS LACINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO LUIZ BORTOLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 166-26.2017.811.0108

Código nº 56090

Vara Única

Vistos etc.

Analisando os autos, noto que a procuração juntada à fl. 45 não é original, 

nem cópia autenticada da procuração original, tratando-se de uma cópia 

simples de outra cópia que estava junta a outros autos.

Além disso, a assinatura do Sr. Valmor Favretto, constante na cópia da 

referida procuração está diferente da assinatura por ele aposta no 

documento datado em 2014, à fl. 184.

Por outro lado, noto ainda que o endereço indicado na qualificação do Sr. 

Valmor Favretto, na inicial, é diferente do endereço declarado por ele na 

declaração de fl. 184.

Assim, considerando que a procuração utilizada nestes autos para fins de 

legitimar a representação do Sr. Valmor Favretto pelo Sr. Daniel Reus 

Lancini é de 2007, e considerando ainda a divergência das assinaturas 

apostas na referida procuração (fls. 45/46) e na declaração de fls. 184, 

determino seja a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar à inicial, juntando a procuração original ou cópia autenticada da 

procuração, bem como para indicar qual seria o verdadeiro atual endereço 

do Sr. Valmor Favretto, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Às Providências.

Tapurah/MT, 03 de fevereiro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 41340 Nr: 132-90.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:OAB/MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:OAB/MT 

11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 41343 Nr: 135-45.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR SOARES ARAGAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:OAB/MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:OAB/MT 

11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46299 Nr: 1976-41.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PIMENTEL DE MEDEIROS, TIAGO 

RIBEIRO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:OAB/MT 9.601-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação dos réus, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias efetuar e comprovar nos autos, o 

pagamento de 50% das custas processuais no valor de R$ 1.062,05 e 

taxa judiciária no valor de R$ 304,15, 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 Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19541 Nr: 598-94.2007.811.0108

 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: José Ilton Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:OAB/MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:OAB/MT 

11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25215 Nr: 1491-80.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI PRIMAZ CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:OAB/MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto aos 

calculos do contador.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 42257 Nr: 1214-59.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Elio Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE DE OLIVEIRA MAZETTO, MARCIO 

MAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:OAB/MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:OAB/MT 

11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaias Eugenio - 

OAB:MT0016674, Vanessa Cristine Caetano da Rosa - OAB:16119 

MT

 Processo nº. 1214-59.2013.811.0108

Código nº. 42257

Vistos etc.

Acerca do pedido de fls. 275/280, para desbloquear o valor penhorado em 

suas contas bancárias e levantar a constrição do veículo penhorado à fl. 

271, determino que os executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovem o alegado, juntando documentos hábeis a comprovar que o 

valor bloqueado nas contas bancárias são rendimentos do trabalho 

autônomo exercido pelo executado Marcio Mazetto, bem como que o 

caminhão constrito é o único bem móvel destinado ao exercício da 

profissão do executado, devendo comprovar ainda que de fato realiza 

fretes com o caminhão constrito, sendo certo que a declaração de 

terceiro, por si só, não é suficiente para comprovar o alegado, mesmo 

porque, desprovido de fé pública para tal finalidade.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos para demais 

deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Tapurah/MT, 06 de fevereiro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54887 Nr: 2097-98.2016.811.0108

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:OAB/MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:OAB/MT 11.006-B

 Portanto, e considerando que a jurisprudência é uníssona quanto à 

permanência do bem em mãos do devedor enquanto se discute se o 

depósito efetuado é ou não suficiente à purgação da mora, intime-se o 

autor para, no prazo de cinco dias, proceder à entrega do veículo à 

requerida, bem como para, querendo, manifestar-se sobre os valores 

depositados pela parte requerida.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Tapurah/MT, 06 

de fevereiro de 2017.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 20688 Nr: 89-32.2008.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:OAB/MT 11.068-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLÁUDIO ROBERTO BALDISSERA, Cpf: 

28408357972, Rg: 1.239.103, Filiação: Gessy Terezinha Baldissera e 

Reinaldo Baldissera, data de nascimento: 10/11/1956, brasileiro(a), natural 

de Cacique Doble-RS, casado(a), comerciante, Telefone (45) 3037-7557. 

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$ 474,69 (Quatrocentos e setenta e quatro reais 

e sessenta e nove centavos), no prazo de 05 (CINCO) DIAS EFETUAR E 

COMPROVAR NOS AUTOS , O PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR 

CENTO) DO VALOR ACIMA DISPOSTO, REFERENTE A CUSTAS 

PROCESSUAIS, NO QUAL DEVERÁ SER ATUALIZADO NO EFETIVO 

PAGAMENTO , contados da expiração do prazo do deste edital, 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 TJ/MT PARA 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 10/2014/PRES/DGTJ.

 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, DHIEGO GARCEZ LEITE, 

digitei.

Tapurah, 06 de fevereiro de 2017

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 25400 Nr: 4-41.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIR DE JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:OAB/MT 11.068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDIR DE JESUS DOS SANTOS, Cpf: 

27276821153, Rg: 225002, Filiação: Maria de Jesus dos Santos e Augusto 

Izidoro dos Santos, data de nascimento: 13/11/1963, brasileiro(a), natural 

de Maringá-PR, casado(a), motorista. 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$ 807,90 (Oitocentos e sete reais e noventa 

centavos), no prazo de 05 (CINCO) DIAS EFETUAR E COMPROVAR NOS 

AUTOS, O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE 

437,47 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE 

CENTAVOS) E TAXA JUDICIÁRIA NO VALOR DE 370,43 (TREZENTOS E 

SETENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) , SENDO QUE, O 

TOTAL A SER PAGO É DE R$ 807,90 (OITOCENTOS E SETE REAIS E 

NOVENTA CENTAVOS), NO QUAL DEVERÁ SER ATUALIZADO NO 

EFETIVO PAGAMENTO, contados da expiração do prazo do deste edital, 

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 TJ/MT PARA 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 10/2014/PRES/DGTJ. .

 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, DHIEGO GARCEZ LEITE, 

digitei.

Tapurah, 03 de fevereiro de 2017

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 25401 Nr: 5-26.2011.811.0108

 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: Flavio Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIR DE JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:OAB/MT 11.068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDIR DE JESUS DOS SANTOS, Cpf: 

27276821153, Rg: 225002, Filiação: Maria de Jesus dos Santos e Augusto 

Izidoro dos Santos, data de nascimento: 13/11/1963, brasileiro(a), natural 

de Maringá-PR, casado(a), motorista. 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$ 807,90 (Oitocentos e sete reais e noventa 

centavos), no prazo de 05 (CINCO) DIAS EFETUAR E COMPROVAR NOS 

AUTOS, O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

437,47 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE 

CENTAVOS) E TAXA JUDICIÁRIA NO VALOR DE R$ 370,43 (TREZENTOS 

E SETENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), SENDO QUE, O 

TOTAL A SER PAGO É DE R$ 807,90 (OITOCENTOS E SETE REAIS E 

NOVENTA CENTAVOS), NO QUAL DEVERÁ SER ATUALIZADO NO 

EFETIVO PAGAMENTO, contados da expiração do prazo do deste edital, 

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 TJ/MT PARA 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 10/2014/PRES/DGTJ.

 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, DHIEGO GARCEZ LEITE, 

digitei.

Tapurah, 03 de fevereiro de 2017

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54658 Nr: 1989-69.2016.811.0108

 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: JESUS WALDOMIRO SEISZLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Ferreira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:OAB/MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do procurador do autor, 

quanto a designação de audiência preliminar para o dia 28 de MARÇO de 

2017, ás 13:40 horas

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56224 Nr: 830-97.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN BARROS DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20467/O

 Vistos em correição.

Considerando que o acusado informou que não possui condições para 

constituir advogado nos autos (fls. 30), nomeio o ilustre causídico Dr. Allan 

Barros dos Santos para patrocinar a defesa do aludido.

 Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado, no valor 

equivalente à 9URH, 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 nomeado, 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 advogado da presente nomeação, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396-A do Código 

de Processo Penal).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55725 Nr: 591-93.2015.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KCRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de regulamentação de guarda com pedido liminar de 

guarda provisória ajuizada por Kivia Carina Ramos Varanda, em face de 
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Jose Tavares do Nascimento.

A inicial foi recebida à fl. 16.

Às fls. 22/24, a parte autora pugnou pela desistência da ação e 

consequente arquivamento, alegando que não tem mais interesse no 

processo.

É o breve relatório. Decido.

Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pela 

requerente, aliado ao fato de que ainda não houve apresentação de 

contestação por parte do requerido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Solicite-se a devolução da carta precatória de citação, independente de 

cumprimento, ante a extinção desta ação.

Eventuais custas, suspensas nos termos da Lei 1060/50.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56557 Nr: 1024-97.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALLETTE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por SALLETTE VARGAS 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 22.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl. 23).

Às fls. 27/28, foram expedidas as respectivas RPV’s.

Aportou às fls. 29/30, ofício proveniente da COREJ informando o 

pagamento dos RPV’s.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 29/30, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Por derradeiro, DEFIRO o requerimento formulado à fl. 31, de modo que 

DETERMINO o levantamento dos valores depositados, devendo a 

Secretaria de Vara expedir alvará em favor da autora, bem como seu 

advogado.

 EXPEÇAM-SE os competentes Alvarás.

CUMPRA-SE o item 2.13.3.3 da CNGC.

Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar 

o que de direito.

Decorrido o prazo supra sem requerimentos e certificado o trânsito em 

julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60204 Nr: 48-22.2017.811.0085

 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: MSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Deferimento da assistência judiciária gratuita à fl. 17.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 04/05/2017, 

às 14:30 hrs, face a ausência de data anterior na pauta.

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

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 no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 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).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38167 Nr: 728-51.2010.811.0085

 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: LORENA MARIA ASTRESSE HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL HAHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO CARLOS GOMES DA 

FONSECA - OAB:132245-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por Lorena Maria Astresse Hahn, 

em razão do passamento de seu marido Daniel Hahn, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, a parte autora, apesar de regularmente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte (fl.66). 

Determinada a intimação pessoal da inventariante, restou prejudicado o 

ato, posto que a aludida mudou de endereço, estando atualmente em lugar 

incerto e não sabido, conforme certidão de fl. 69.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, III, do 

Novo Código de Processo Civil.

Custas pela requerente, suspensas nos termos da Lei 1060/50.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57155 Nr: 1353-12.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inexistindo oposição à execução (fl.30), requisite-se o pagamento da 
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obrigação de pequeno valor, por intermédio do Presidente do Tribunal de 

Justiça Estadual, ou na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo para, no prazo de 2 (dois) meses, realizar o pagamento, 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial indicado pela parte exequente.

Considerando tratar-se de verba alimentar, expeça-se com urgência.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para impulso oficial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53770 Nr: 762-84.2014.811.0085

 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: ZÉLIA NOGUEIRA DE SOUZA, FRANCISCO CHAGAS 

NOGUEIRA, MARIA CANDIDA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILTON DE ASSIS NOGUEIRA, CONCEIÇÃO 

ALFREDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o herdeiro Francisco Chagas Nogueira já manifestou 

concordância com as primeiras declarações e forma de partilha 

consignada na inicial, antes de analisar o pedido de nomeação de 

advogado também apresentado por Maria Candida Marques (fl. 69), 

intime-se a mesma para, no prazo de 15 dias, informar nos autos se há 

alguma impugnação em relação às primeiras declarações e forma de 

partilha, do bem que se pretende partilhar.

Não havendo impugnações e concordando a herdeira com a forma de 

partilha posta na inicial deste inventário, considerando que, com a 

concordância de todos os herdeiros e cumpridas as formalidades legais, 

ficará pendente apenas a homologação da partilha e, considerando que as 

nomeações geram ônus para o Estado e tratando-se de dinheiro público, 

não se pode admitir excessos, devendo o mesmo ser utilizado com a 

devida economicidade, fica desde já estendida a nomeação de fl. 64 

também para a herdeira Maria Candida Marques.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54744 Nr: 24-62.2015.811.0085

 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: EMDS, LMCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Após o cumprimento integral da sentença proferida às fls. 18/19, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52101 Nr: 786-49.2013.811.0085

 AÇÃO: Separação Consensual->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: AL, NFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de designar nova data para a audiência, considerando a informação 

de que os requerentes, após a separação, voltaram a conviver, chamo o 

feito à ordem para determinar a intimação do patrono para, no prazo de 15 

dias, justificar a pertinência do pedido de designação de audiência, sob 

pena de inviabilizar a redesignação do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50683 Nr: 600-60.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDEL DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 Posto isto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado WENDEL DOS 

SANTOS SILVA, devidamente qualificado nos autos, em relação ao crime 

previsto no artigo 147, caput, e art. 61, alínea “e” (última figura) c/c art. 7º, 

inciso II, da Lei 11.340/2006, o que faço com fundamento no artigo 107, 

inciso IV, 1ª figura, c/c o artigo 109, VI, ambos do Código Penal, DECLARO 

EXTINTA por sentença a presente ação penal.Notifique-se o representante 

do Ministério Público e o Defensor do réu.Sem custas.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39695 Nr: 769-81.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUESEDEK JUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ....Por tais razões, rejeito a preliminar de carência da denúncia. Destarte, 

após detida análise dos autos, verifico estarem presentes o fumus 

commissi delicti, ou seja, prova da materialidade e indícios de autoria, 

conforme depoimento de testemunhas na fase policial. Portanto, não estão 

presentes quaisquer das causas ensejadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP.Por derradeiro, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de maio de 2017, às 14h15, por 

ausência de vaga anterior na pauta.Intimem-se o acusado, o advogado, as 

testemunhas e o Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50992 Nr: 924-50.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY BEVILACQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BOLIVAR BRETAS - 

OAB:OAB/PR 5.117-B, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999/MT

 ...Por tais razões, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia e atipicidade 

do fato.Destarte, após detida análise dos autos, verifico estarem 

presentes o fumus commissi delicti, ou seja, prova da materialidade e 

indícios de autoria, conforme depoimento de testemunhas na fase policial. 

Portanto, não estão presentes quaisquer das causas ensejadoras da 

absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.Por derradeiro, designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25/04/2017, às 14:50, por 

ausência de vaga anterior na pauta.Intimem-se o acusado, o advogado, e 

as testemunhas.Cientifique-se o representante do Ministério 

Público.Depreque-se a oitiva das testemunhas residentes fora dos limites 

territoriais desta comarca.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53334 Nr: 465-77.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ROSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA KEMPER - OAB:OAB/MT 3596-A

 Vistos.

Considerando o aditamento da denúncia de fls. 154/179, chamo o feito à 

ordem e RECEBO o aditamento da denúncia em face do acusado LUIZ 

ANTONIO ROSA.

Cite-se o acusado para responder a acusação, no prazo legal.

Defiro o requerimento de fl. 155. Oficie-se ao Hospital Santa Helena, do 

Município de Cuiabá, solicitando as informações e o envio a este juízo de 

cópia do prontuário médico e de eventual laudo do exame de necropsia, 

conforme requerido pelo agente ministerial.

Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56224 Nr: 830-97.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN BARROS DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20467/O

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Parquet imputa ao 

acusado RENAN TAVARES a prática, em tese, do delito capitulado no 

artigo 306, alterado pela Lei 12.760/12, do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia foi validamente recebida, conforme decisão de fls. 22/23.

Regularmente citado, o acusado apresentou defesa preliminar (fls.35/36).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Após detida análise dos autos, verifico estarem presentes o fumus 

commissi delicti, ou seja, prova da materialidade e indícios de autoria, 

conforme depoimento de testemunhas na fase policial. Portanto, não estão 

presentes quaisquer das causas ensejadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 25/04/2017, às 

14:30, por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se o acusado, o advogado, e as testemunhas arroladas.

Depreque-se a oitiva das testemunhas que residirem fora dos limites 

territoriais desta comarca.

Cientifique-se o Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60174 Nr: 22-24.2017.811.0085

 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: VILZAIR DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON GRAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Assim, indefiro por ora o pedido da liminar pleiteada, tendo em vista que 

no momento não se encontram os motivos para a concessão.Cite-se a 

parte requerida para contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou no mesmo prazo, requerer autorização para purgar a mora, 

querendo, nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei do Inquilinato – Lei n° 

8.245/1991.Caso seja requerida a purgação da mora, defiro o prazo de 05 

(cinco) dias, contados do protocolo da petição, para que a locatária 

deposite o principal, multas previstas no contrato, juros de mora, correção 

monetária, custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do 

valor do débito atualizado. Na hipótese de depósito, se o locador em 15 

(quinze) dias alegar, nos termos do inciso III do mesmo artigo, que a oferta 

não é integral e justificar a diferença, intime-se o locatário a complementar 

o depósito no prazo de 10 (dez) dias.Não complementado o depósito, o 

pedido de rescisão prosseguirá pela diferença apurada, podendo o 

locador levantar a quantia depositada (inciso IV do artigo 62).DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita conforme requerido, podendo ser revogado 

a qualquer tempo nas hipóteses legais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59442 Nr: 1095-65.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÂMELA PEREIRA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SERGIO BACON, LOURDES 

MARIA GAIO BACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010 

OAB MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11.063/B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:OAB/MT Nº15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida pague à requerente, a título de alimentos provisórios, até futura 

solução da lide, o valor correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

que servirá para prover o seu sustento e garantir a recuperação da sua 

saúde e reabilitação física, mediante depósito em conta a ser indicada pela 

parte requerente.Do impulso oficial:1)Designo audiência de conciliação ou 

mediação para o dia 11 de maio de 2017, às 13h30min, por ausência de 

vaga anterior na pauta;2)Cite-se a parte requerida, com a faculdade do 

artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência designada, acompanhada de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335.3)Havendo desinteresse pela parte requerida 

na realização da audiência deverá peticionar em 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §5º do artigo 

334);4)Intime-se a parte requerida para cumprir a decisão liminar de tutela 

de urgência imediatamente.Às providências.Terra Nova do Norte/MT, 02 de 

fevereiro de 2017.Jean Paulo Leão Rufino Juiz Substituto

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54574 Nr: 1054-93.2014.811.0077

 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: Antonio Colombo Borges, Micaela Matucare Cezari, 

Celma Inez Smerdeck Piotto, Carlos Alberto Piotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodiney de Oliveira, Rosania de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B/MT

 Intimem-se os requeridos para que apresentem alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52825 Nr: 974-66.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ponciano Egues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 974-66.2013.811.0077

Vistos.

Nomeio como perito nos autos o Dr. Mario Mariano Rodrigues Neto, 

CRM/MT 8308, Telefone: (65) 99963-1727, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 
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devendo responder os quesitos formulados pelas partes (art. 421, inc. II 

c.c. art. 426, inc. II, ambos do Código de Processo Civil), bem como 

apresentar outras considerações que entender pertinentes.

Proceda-se a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

421, § 1º, do Código de Processo Civil).

Arbitro os honorários periciais devidos, no valor de R$ 600,00.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Vila Bela da Ssª. Trindade/MT, 13 de dezembro de 2016.

Leonardo de Araujo Costa Tumiati

Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 101743 Nr: 967-96.2013.811.0102

 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: SILVANIA HOHENSEE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:34.847-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

em relação à petição juntada às fls 152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 113541 Nr: 166-44.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:OAB/MT 16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do artigo 300 e 305, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a busca e apreensão da infante ALINE FERNANDA 

BERTUNE FRANGUELI, devendo ser efetivada a busca da menor e a 

entrega ao requerente, nos termos em que requerido na petição inicial.

Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Peixoto de Azevedo, a fim de 

proceder a busca e apreensão da menor, que deve ser cumprida com o 

apoio do Conselho Tutelar, com cuidado e discrição, evitando maiores 

prejuízos à infante, devendo ser comunicado àquele juízo, nos autos Cód. 

82039, da presente decisão.

 Depreque-se, ainda, a citação da requerida dos termos do pedido e para, 

querendo, contestar no prazo de 05 (cinco) dias, consignando as 

advertências legais (art. 306 e 307, ambos do CPC).

Cumpra-se, com urgência, mediante fiel observância do preconizado na 

CNGC/MT, ressalvando que, dadas as circunstâncias espaciais em que 

exarado este comando judicial, fica o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) 

competente, autorizado(a) a firmar os expedientes necessários ao 

cumprimento desta decisão, servindo a presente decisão de mandado.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intime-se.
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_________________________________________________________________________________ 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
DIRETORIA DO FORO 

 

EDITAL N. 003/2017/DF 

 
O Excelentíssimo Doutor Conrado Machado Simão, MM. Juiz de 
Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Sapezal, no uso de suas 
atribuições legais,  
 
 
 
 

CONSIDERANDO o Edital nº 009/2016/DF, que tornou pública a 
abertura do Processo Seletivo para o Credenciamento de Conciliadores dos Juizados Especiais e 
Vara Única, da Comarca de Sapezal/MT; 

 
CONSIDERANDO a prova escrita aplicada aos candidatos no dia 22 

de janeiro de 2017; 
 
 

RESOLVE:  
 
 
 

TORNAR PÚBLICO o RESULTADO FINAL do Processo 
Seletivo para o Credenciamento de Conciliadores dos Juizados Especiais e Vara Única, da Comarca 
de Sapezal/MT, com as respectivas classificações, observados para os critérios de 
pontuação, aprovação e desempate as disposições do item 91 do Edital nº 009/2016/DF – 
Disponibilizado no DJE nº 9903 em 23/11/2016 e publicado em 24/11/2016, ficando a 
relação dos aprovados da seguinte forma: 
 

 

 

 

ORDEM NOME CPF PONTUAÇÃO RESULTADO 

1 Edson Hiroshi Lima Matsui 004.777.502-57 64 Classificado(a) 

2 Adriana Souza e Silva Marafon 023.950.569-79 50 Classificado(a) 

3 Ani Caroline Nunes Dutra 041.622.101-79 44 Desclassificado(a) 

4 Ivonete Terezinha Thomazi Piovezan 289.903.402-25 42 Desclassificado(a) 

5 Tallys Augusto Piovezan 017.790.461-54 42 Desclassificado(a) 

6 Aline Cecília Lerner Capelete 023.185.229-01 36 Desclassificado(a) 

7 Vanilza Maria de Souza Antoni 864.969.481-00 28 Desclassificado(a) 

8 Valéria Valadares da Costa Antunes 011.527.231-38 26 Desclassificado(a) 

9 Jorge Antônio Gonçalves Junior 020.258.421-63 Ausente Desclassificado(a) 

10 Katia da Silva Maia 988.461.671-04 Ausente Desclassificado(a) 

11 Tatiana Semencato Franca 032.187.781-07 Ausente Desclassificado(a) 
 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. 

 

                                                           
1  9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO  

9.1. A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a 02 (dois) 
pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da prova.  

 9.2. O cálculo da nota da prova objetiva, será igual à soma algébrica dos pontos obtidos nos itens que a compõem.  
 9.3. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 (cinquenta) pontos.  
 9.4. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota final.  Dispomnibilizado - 07/02/2017 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. nº. 9956 Caderno de Anexo - Página 2 de 3



   
_________________________________________________________________________________ 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
DIRETORIA DO FORO 

Sapezal-MT, 06 de janeiro 2017. 

 
 

 

Conrado Machado Simão  
Juiz Substituto e Diretor do Foro 
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